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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset den 13 februari 2018 kl. 08:30-13.00

Lena Lovén-Rolén (S) 2:e vice ordf.
Tony Bölja (5)
Lars-Göran Fammé (S)
Roger Ingvarsson (5)
Christine Bagger (V)
Bertil Skog (MP)
Pentti Lahtinen (5), tjänstgörande ers.
Birgit Barchiesi (SD), tjänstgörande ers.

Rolf Andersson (C) ej tjänstgörande ers. § 1-20
Gunilla Persson (C) ej tjänstgörande ers. § 1-24
Eva Anderberg (5), ej tjänstgörande ers.
Ewa Wikström (5), ej tjänstgörande ers.
Asko Klemola, sektorchef barn- och utbildning § 1-2
Maria Dillner, sektorchef vård- och omsorg § § 3-7
Christer Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen § 3-6
Tommy Veittikoski, bredbandssamordnare § 8
Gunilla Elander, sektorchef sektor teknik och service § 17-22
Sam Hamberg, fastighetschef § 17-2 1
Nima Poushin, kommunchef
Johan Boklund, kommunsekreterare

Utses att justera:

Plats och tid

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Helena Norrby (C) och Lena Lovén-Rolén (5)

Personal- och kansliavdelningen måndagen den 15 februari kl. 11.30

Paragrafer

Johan Boklund § 1-27

Carina Såndor

Helena Norrby
-.. Lena Lovén-Rolén

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-13

Datum för
anslags uppsättande 2018-02-16

förvaringspiats för
protokollet Personal- och kansliavdelningen

E.EE..

Datum för
anslags nedtagande 20 18-03-09

Beslutande

Övriga deltagare

Carina Såndor (L). ordf.
Helena Norrby (C), 1:e vice ordf.
Angelique Nyström (L)
Elisabeth Aberg (L)
Tobias Jarstorp (L), tjänstgörande ers.
Patric Gålbom (L), tjänstgörande ers.
Bo Öberg (M), tjänstgörande ers.

Underskrift



Skinnskatteb
Ikifiun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-02-13 Sid. 2

§ 1 Dnr 2017.

Information till huvudman från sektor barn och utbildning

Kommunstyrelsen får på sammanträdet aktuell information om eventuell kränkande
behandling på grundskola, förskola och fritidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-08-22, § 47
att notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-09-19, § 57
att notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 17-10-17, § 70
att notera informationen till protokollet

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2017-11-2 1, § 79, föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2018-01-23, § 2, föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Sektorchefen för sektor barn- och utbildning föredrar ärendet.

6 stycken incidentrapporter har upprättats under perioden 2017-12-12 till 2018-02-13.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Tony Bölja (5) och Eva Anderberg (5).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2018-02-13 Sid. 3

§ 2 Dnr: 2018.0037.600

Handlingspian för nyanländas lärande

1 Skinnskattebergs kommun är kommunstyrelsen huvudman för skola, förskola och
fritidshem. Därmed vill förvaltningen att huvudmannen fastställer handlingsplanen för
mottagande av nyanlända elever till grundskolan. Detta för att säkerställa ett enhetligt,
likvärdigt och rättssäkert mottagande av nyanlända elever i Skinnskattebergs kommun. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2018-01-23, § 3, föreslå kommunstyrelsen

fastställa handlingsplanen för mottagande av nyanlända elever till grundskolan

Sektorchefen för barn- och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Lena Lovén-Rolén (8), Tony Bölja (5), Angelique
Nyström (L) och Roger Ingvarsson (5).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

att fastställa handlingsplanen för mottagare av nyanlända elever till grundskolan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§3 Dnr:2018.0041.101

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom
Socialtjänsten

Sedan årsskiftet 2012 har nya regler införts för vårdgivare som bedriver verksamhet inom
socialtjänst, hälso- och sjukvård, LSS och utförare av personlig assistans. Den nya
föreskriften SOSFS 2011:9 säger att vårdgivare skall se till att det finns ett
kvalitetsledningssystem i verksamheten. Ledningssystemet ska tydliggöra de riktlinjer som
finns för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Vård- och omsorgssektorn har
arbetat fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet spänner
över sektorns samtliga verksamhetsområden. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-01-22, § 8, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten med
redaktionella justeringar

Sektorchefen för sektor vård- och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Helena Norrby (C) och Lena Lovén-Rolén (5).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att anta upprättat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten med
redaktionella justeringar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr: 2018.0043.700

Riktlinjer Familjehem - Handläggning och insatser enligt
Soc la ltj änstlagen

Individ och familj eomsorgen har som en del i ett kvalitet- och ledningssystem för
socialtjänsten tagit fram förslag till riktlinjer för handläggning och insatser gällande
familjehem. Riktlinjen följer redan antagen delegationsordning. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Värd- och omsorgsutskottet beslutade 2018-01-22, § 3, ge förvaltningen i uppdrag
g göra redaktionella ändringar i riktlinjen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-01-22, § 3 föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättade riktlinjer gällande familjehem

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

Sektorchefen för sektor vård- och omsorg och enhetschefen för individ- och
familjeomsorgen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att anta upprättade riktlinjer gällande familjehem

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 5 Dnr: 2016.1158.700

Våld i nära relation — Uppföljning av handlingspian
201 6—201 7

Samordnaren för samverkansprojektet Våld i nära relationer har sammanställt en
uppföljning av tidigare framtagen handlingspian för 2016—2017. Handlingspianen är
antagen av kommunstyrelsen 2016-09-13, § 110. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Vård och omsorgsutskottet beslutade 2016-08-22, § 112 föreslå kommunstyrelsen
att efter införande av förklaring av FREDA fastställa upprättad handlingspian gällande
Våld i nära relationer
att fastställa att handlingspianen omfattar samtliga verksamheter inom Skinnskattebergs
kommuns organisation
att handlingsplanen gäller från och med beslutsdatum i kommunstyrelsen till och med 31
december 2018
att finansiera samordnaren för arbetet med våld i nära relationer dels med riktade
statsbidrag för 2016, 95.175 kronor samt med delar av det schablonbelopp som utgår för
våra nyanlända, c:a 10.000 kronor. För 2017 enligt samma princip som 2016, dock är
summan för statsbidraget inte känt i nuläget. För 2017 beräknas den totala kostnaden för
Skinnskattebergs kommun att uppgå till 90.000 varav en del kan komma att bekostas av
statsbidraget
att uppföljning ska ske årligen i mars

Kommunstyrelsen beslutade 20 16-09-13, § 110
fastställa upprättad handlingspian gällande Våld i nära relationer

att fastställa att handlingspianen omfattar samtliga verksamheter inom Skinnskattebergs
kommuns organisation
att handlingsplanen gäller från och med beslutsdatum i kommunstyrelsen till och med 31
december 2018
att finansiera samordnaren för arbetet med våld i nära relationer dels med riktade
statsbidrag för 2016, 95.175 kronor samt med delar av det schablonbelopp som utgår för
våra nyanlända, c:a 10.000 kronor. För 2017 enligt samma princip som 2016, dock är
summan för statsbidraget inte känt i nuläget. För 2017 beräknas den totala kostnaden för
Skinnskattebergs kommun att uppgå till 90.000 varav en del kan komma att bekostas av
statsbidraget
att uppföljning ska ske årligen i mars

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 5 forts.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-01-22, § 4, föreslå kommunstyrelsen
godkänna upprättad uppföljning av handlingspian 20 16-2017, Våld i nära relationer

att lägga uppföljningen till handlingarna

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L) och Angelique Nyström (L).

Sektorchefen för sektor vård- och omsorg och enhetschefen för individ- och
familjeomsorgen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

godkänna upprättad uppföljning av handlingspian 2016-2017, Våld i nära relationer

att lägga uppföljningen till handlingarna

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 6 2017.2017.1452.700

Riktlinjer Missbruk- Handläggning och insatser enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbruk i vissa fall

Vård- och omsorgssektorn arbetar med framtagande av ett kvalitetsledningssystem för
socialtjänsten. En del av detta arbete innebär en genomgång av befintliga rutiner och
riktlinjer. Ett förslag till riktlinjer gällande Missbruk- Handläggning och insatser enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbruk i vissa fall har arbetats fram. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-12-11, § 223,

ge förvaltningen i uppdrag att ändra skrivningen i punkt 1.1 Med missbruk avses enligt
sociattjänstlagen missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkaltande medel.
Socialnämnden har inte skyldighet att arbeta förebyggande eller tillhandahålla
behandling för spelmissbrttk. Detsamma gäller andra former av beroendeprobtematik
såsom sexmissbrttk, ,natmissbruk, shoppingmissbruk etc. Den nya skrivningen ska vara
Med ntissbrttk avses enligt socialtjänstlagen missbruk av alkohol, narkotika och andra
beroendeframkallande medel. Sociatnäinnde,t har skyldighet att arbeta förebyggande eller
tillhandahålla behandling för spelmissbrttk. Det gäller inte andra former av
beroendeproblematik såsom sexmissbruk, matmissbrtck, shoppingmissbrttk etc.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 17-12-11, § 223, föreslå kommunstyrelsen
anta upprättade riktlinjer gällande Missbruk- Handläggning och insatser enligt

Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbruk i vissa fall, LVM

Enhetschefen för individ- och familj eomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att anta upprättade riktlinjer gällande Missbruk- Handläggning och insatser enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbruk i vissa fall, LVM

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§7 2017.1119.634

Information gällande redovisning statsbidrag (2016:1),
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA

Redovisningen delgav vård- och omsorgsutskottet 2017-09-18 som då beslutade en
komplettering till redovisningen med uppgifter gällande Skinnskattebergs kommun. En
tjäristeskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 17-09-18, § 173
att upprättad redovisning kompletteras med uppgifter gällande andel deltagande
kommuninvånare från Skinnskatteberg, antal upprättade utbildningskontrakt samt antal
fullföljda utbildningskontrakt.

föreslå kommunstyrelsen att lägga informationen till handlingarna

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-12-11, § 228,
föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen för sektor vård- och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L) och Angelique Nyström (L).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna
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§ 8 Dnr2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden 1 Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet att alla
ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller företag. Dessförinnan och därefter har lokala
arbetsgrupper och kommunens bredbandssamordnare arbetat hårt för att väcka intresse och
svara på frågor om den nya generationens nät. Redogörelse över bredbandsutbyggnaden i
Skinnskattebergs kommun finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-08-23, § 76, föreslå kommunstyrelsen

godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag, 2017-09-12, § 143,
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 119, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Konmiunstyrelsen beslutade 20 17-1 1-07, § 192,
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 141 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 7 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet. Bredbandssamordnaren redogör bland annat för
att W-Only arbetar med att göra om sin projektorganisation.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ $ forts.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Patric Gålbom (L), Rolf Andersson (C) och
Angelique Nyström (L).

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr2018.0057.101

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-13, § 8, Förändring av del politiska
organisationen och förvaltningsorganisationen:
att kommunstyrelsens storlek minskas till 11+11 från och med 2019-01-01
att utskottens storlek minskas till 3+2 ledamöter, förutom ledningsutskottet som behåller
5+2 ledamöter från och med 2019-01-01
att ärenden rörande Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, flyttar från
ledningsutskottet till barn- och utbildningsutskottet från och med 2019-01-01
att reglemente, arbetsordning och delegationsordning för kommunstyrelsen uppdateras och
beslutas av kommunfullmäktige senast i juni år 201$

förvaltningen har upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Upprättat förslag till reviderat reglemente föreslås i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 20 17-02-13, § 8 att träde i kraft först 2019-01-01. De ändringar som förvaltningen
föreslår är gulmarkerade. Förvaltningen föreslår att reglementet ändras på följande
punkter.

- § 14 ändras från kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare till
kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

- § 2$ ändras från utskotten består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare till
ledningsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare samt resterade utskott
består av 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges beslut gällande att ärenden
rörande Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, flyttar från ledningsutskottet till
barn- och utbildningsutskottet från och med 2019-01-01 ej har bärighet på reglemente eller
arbetsordning för kommunstyrelsen. Varför dessa ej behöver revideras i detta avseende. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 13, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
att upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen gäller från och med
2019-01-01

Carina Sdndor (L) föredrar ärendet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 9 forts.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Angelique Nyström (L) och Tony Bölja (5).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

anta upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen

upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen gäller från och med
2019-01-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 10 Dnr2017.1504.007

Svar på granskning av kommunens näringslivsarbete

KPMG har av Skinnskattebergs kommuns revisorer genomfört en granskning av
kommunens näringslivsarbete. Revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer med ett
skriftligt yttrande över bifogad granskning senast den 28 februari år 2018. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av arendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 6, föreslå kommunstyrelsen
att avge yttrande enligt upprättat förslag

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L) och Lena Lovén-Rolén (S).

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar att kommunstyrelsen ska avge följande yttrande:
Skinnskattebergs kommuns revisorer har i uppdrag till KPMG beställt en granskning av
kommunens näringslivsarbete. Vi Socialdemokrater anser att det är bra att Sldnnskatteberg
har ett ändamålsenligt näringslivsarbete med fokus på företagsutveckling i syfte att
bibehålla och skapa arbetstillfällen i kommunen. Därför är det bra att revisionen belyser
även denna verksamhet för att hitta potentiella utvecklingsområden. Vi kommer att ta med
oss allt som dokumenterats inom ramen för näringslivsarbetet i närtid i Skinnskattebergs
kommun under vårat fortsatta utvecklingsarbete inom detta verksamhetsområde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att avge yttrande enligt
upprättat förslag mot Lena Lovén-Roléns (S) yrkande aft kommunstyrelsen ska avge
följande yttrande: Skinnskattebergs kommuns revisorer har i uppdrag till KPMG
beställt en granskning av kommunens näringslivsarbete. Vi Socialdemokrater anser
att det är bra att Skinnskatteberg har ett ändamålsenligt näringslivsarbete med
fokus på företagsutveckling i syfte att bibehålla och skapa arbetstillfällen i
kommunen. Därför är det bra att rev.isionen belyser även denna verksamhet för att
hitta potentiella utvecktingsområden. Vi kommer att ta med oss allt som
dokumenterats inom ramen för näringslivsarbetet 1 närtid i Skfnnskattebergs
kommun under vårat

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ lOforts.

fortsatta utvecklingsarbete inom detta verksamhetsområde och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt ledningsutskottets förslag.

Lena Lovén-Rolén (5), Tony Bölja (S), Lars-Göran Famm (5), Roger Ingvarsson (5),
Pentti Lahtinen tS), Christine Bagger (V) och Bertil Skog (MP) reserverar sig till förmån
för Lena Lovén-Roléns (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att avge yttrande enligt upprättat förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr2017.1505.007

Svar på granskning av kommunens kort- och kontanthantering

KPMG har av Skinnskattebergs kommuns revisorer genomfört en granskning av
kommunens kort- och kontanthantering. Revisionen önskar att kommunstyrelsen
inkommer med ett skriftligt yttrande över bifogad granskning senast den 28 februari år
2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 8, föreslå kommunstyrelsen
att avge yttrande enligt upprättat förslag

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Roger Ingvarsson ts).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att avge yttrande enligt upprättat förslag
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§ 12 Dnr2017.0786.10l

Utvärdering av beslut om utvecklingen av fastigheten
Vätterskoga 4:706

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 22 Inriktning för f.d. folkhögskolan att
kommunen ska driva och utveckla hela fastigheten Vätterskoga 4:106 i enlighet med
fullmäktiges beslut 2014-06-30, § 43 att hitta en långsiktig lösning där inriktningen på
verksamheten ska vara näringslivsutveckling, till exempel i form av den företagsby, att
fastigheten i övrigt ska förvaltas och utvecklas med hänsyn till kommunens behov och
intressen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-05-24, § 68,
att förvaltningen får i uppdrag att utvärdera hur det har gått med uppdraget att hitta en
långsiktig lösning för Vätterskoga 4:106, där inriktning på verksamheten ska vara
näringslivsutveckling, till exempel i form av en företagsby, samt att fastigheten i övrigt ska
förvaltas och utvecklas med hänsyn till kommunens behov och intressen
att utvärderingen ska inkludera till exempel:
- hur används lokalerna idag — fördelning kommunal egen verksamhet och företag?
- finns det i dagsläget en efterfrågan på lokaler från externa aktörer eller från

kommunens egna verksamheter?
- en SWOT-analys. Hur ser framtidsutsikterna ut för kommunfullmäktiges

inriktningsbeslut om en företagsby?
att utvärderingen ska presenteras för ledningsutskottet senast i november år 2017

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 14$,
att bordlägga ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 10, föreslå kommunstyrelsen
godkänna utvärderingen

att lägga utvärderingen till handlingarna

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Angelique Nyström (L),
Patric Gålbom (L), Bo Öberg (M) och Bertil Skog (MP).

Konmiunchefen yttrar sig.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 12 forts.

Lena Lovén-Rolén tS) anser att “Valet år 201$” inte är ett externt hot, under punkt 4.1.4.

En ingående diskussion sker.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyretsen beslutar

att följande externt hot under punkt 4.1.4 stryks: Valet år 201$

att godkänna utvärderingen

att lägga utvärderingen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 13 Dnr2018.0031.101

Ansökan om medel från Intresseföreningen Bergsiaget till
Bergsiagsakademin för år 2018

En ansökan om medel från Intresseföreningen Bergsiaget till Bergsiagsakademin för år
2018 har inkommit. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 11, föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun avslår Intresseföreningen Bergsiagets ansökan om
medfinansiering om 10 000 kronor årligen samt arbetstid för ansvarig kontaktperson till
Bergsiagsakademin

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyre]sen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun avslår Intresseföreningen Bergslagets ansökan om
medfinansiering om 10 000 kronor årligen samt arbetstid för ansvarig kontaktperson till
Bergsiagsakademin

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr2018.0052.l01

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Det innebär att alla myndigheter ska
ha ett utsett dataskyddsombud som fungerar som en intern revisor och arbetar på
nämndens uppdrag. Nämnden är personuppgiftsansvarig gentemot datainspektionen, de
registrerade personerna osv. Det ligger därmed på nämndens ansvar att utse ett
dataskyddsombud. Enligt förordningen får flera nämnder utse ett gemensamt ombud om
det är lämpligt med hänsyn till organisationsstruktur och storlek hos myndigheten (artikel
37, p3). En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av arendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 12, föreslå kommunstyrelsen
att utse kommunstyrelsens arkivarie till dataskyddsombud
g tillåta miljö- och byggnadsförvaltningen utse samma ombud som kommunstyrelsen

Carina Sdndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att utse kommunstyrelsens arkivarie till dataskyddsombud

att tillåta miljö- och byggnadsförvaltningen utse samma ombud som kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 15 Dnr2018.0049.101

Avtal om samverkan för räddningstjänst mellan Mälardalens
Brand- och Räddningsförbund och Skinnskattebergs kommun

Detta avtal mellan Skinnskattebergs Kommun och MBR (Mälardalens Räddningstjänst
Förbund som är Västerås, Surahammar och Hallstahammars Kommuner) är ett led av en
utredning som VKL gjort som kallas “Överenskommelse Räddningstjänstsamverkan inom
Västmanland” Som antogs i KF 2017-10-02 (Dnr: 2017.0331,106)

Styrelsen i VKL har låtit belysa två alternativa utvecklingar mellan räddningstjänsterna 1
Västmanland i en tidigare utredning:
1. Hålla ihop länet, samverkan ska ske inom länet samt med några angränsande
kommuner.
2. Stödja nuvarande samverkansinriktningar.

Inriktningen är att stödja nuvarande samverkansinriktningar. Det kommer att innebära att
fyra starka räddningstjänstorganisationer och Skinnskatteberg kommer att gränsa till
varandra inom Västmanland. VKL ser därmed ett behov av att upprätta ett avtal mellan
parterna som stödjer en effektiv samverkan vid en händelse i det geografiska gränslandet
mellan räddningstjänsterna och har anlitat Prospero för att driva framtagningen av ett
sådant avtal. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 3, föreslå kommunfullmäktige
att ge räddningschefen mandat att teckna avtalet med MBR

Carina Séndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L) och Rolf Andersson (C).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att ge räddningschefen mandat att teckna avtalet med MBR

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 16 Dnr2018.0050.l01

Flaggning på finska nationella flaggdagar

Skinnskattebergs kommun hör till finskt förvaltningsområde. En viktig del i arbetet som
förvaltningskommun är att synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken
såväl historiskt som i dagens Sverige. Ett synliggörande kommunalt, med flagning, ger en
tydlig signal till nationella minoriteterna att de är erkända och att kommunen har en
ambition att tillgodose deras rättigheter. Det ger också en tydlig signal till det omgivande
samhället att de nationella minoriteterna har en tydlig plats i kommunen och det offentliga
Sverige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 4, föreslå kommunstyrelsen

bifalla flaggning på Finlands självständighetsdag den 6 december samt
Sverigefinnarnas dag den 24 februari

finansiering sker via finskt förvaltningsområde

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Christine Bagger (V), Bo Öberg (M), Bertil Skog
(MP), Elisabeth Aberg (L) och Birgit Barchiesi (SD).

Elisabeth Åberg (L), Christine Bagger (V) och Birgit Barchiesi (SD) yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att bifalla flaggning på Finlands självständighetsdag den 6 december samt
Sverigefinnarnas dag den 24 februari

att finansiering sker via finskt förvaltningsområde

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

§ 17 Dnr2018.0051.10l

Direktiv avseende “Utvecklingsmedel för byalagsprojekt” inom
ramen för engångssatsningar år 2018

Kommunfullmäktige har den 27 november 2017 beslutat om drift- och investeringsbudget
för Skinnskattebergs kommun 2018. Inom driftbudgeten har det avsatts medel för bl.a.
engångssatsningar för år 2018 (6 897 tkr). Inom ramen för dessa engångssatsningar har
100 tkr anslagits till utvecklingsmedel för byalagsprojekt. Kommunstyrelsen behöver
därav fatta beslut om både ändamål och om kriterier för hur pengarna ska fördelas.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 5,
att förvaltningen får i uppdrag att utföra justeringar i direktivet avseende
ansökningskriterier

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 5, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag till direktiv avseende “Utvecldingsmedel för
byalagsprojekt” inom ramen för engångssatsningar år 2018

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Angelique Nyström (L), Christine Bagger (V), Bo
Öberg (M), Rolf Anderson (S), Roger Ingvarsson (S), Tobias Jarstorp (L), Helena Norrby
(C), och Birgit Barchiesi (SD).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Iednfngsutskottets förslag

fl godkänna upprättat förslag till direktiv avseende “Utvecklingsmedel för
byalagsprojekt” inom ramen för engångssatsningar år 2018
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr2016.1838.101

Underhålispianer

Förvaltningen har upprättat underhålispianer för bostäder, industrifastigheter och
förvaltningsfastigheter, enligt beslut av kommunstyrelsen 2017-01-24, § 17. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandting av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 16-12-15, § 76, föreslå kommunstyrelsen

förvaltningen får i uppdrag att under år 2017 upprätta underhålispianer för kommunens
fastigheter
att arbetet ska delrapporternas till kommunstyrelsen senast den 13juni år 2017
att de föreslagna objekten ska redovisas till tekniska utskottet i februari år 2017

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-24, § 17, enligt tekniska utskottets förslag
förvaltningen får i uppdrag att under år 2017 upprätta underhållsplaner för kommunens

fastigheter
att arbetet ska delrapporternas till kommunstyrelsen senast den 13 juni år 2017
att de föreslagna objekten ska redovisas till tekniska utskottet i februari år 2017

Tekniska utskottet beslutade 20 17-02-09, § 8,
att lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 2017-03-16, § 19,
att tacka för informationen
att lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 20 17-04-27, § 34
att lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 20 17-05-24, § 46 föreslå Kommunstyrelsen
g lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-06-13, § 129
att lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 20 17-08-24, § 70
tacka för informationen och lägga den informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 8,

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 18 forts.

förvaltningen får i uppdrag att komplettera underhålispianen med fastigheterna
Granstigen 4, Granstigen 6, Granstigen 16, Västra Parkvägen 3, Asmansbovägen 6 och
Fåfängans väg 9

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 8, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättad underhållsplan
att underhålispianen i framtiden ska verka som en grund gällande planering och
prioritering för fastighetsunderhåll och kostnadsberäkningar

underhållsplanen följs upp och revideras vartannat år

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Pentti Lahtinen tS), Angelique Nyström (L), Patric
Gålbom (L), Lena Lovén-Rolén (S), Tony Bölja (5), Eva Anderberg (S) och Christine
Bagger (V).

Angelique Nyström (L) yrkar ärendet återremitteras till förvaltningen för
kompletteringar.

En ingående diskussion sker.

Sektorchefen för sektor teknik och service och fastighetschefen yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att 1rendet återremitteras till förvaltningen för kompletteringar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 19 Dnr. 2017.1522.101

Policy Huskurage

En förfrågan inkom 171110, från Roger Englund samordnare, Norbergs kommun, gällande
upprättandet av en policy för Huskurage inom kommunens fastighetsbestånd. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 9, föreslå kommunfullmäktige
att anta policyn
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att sprida policyn i kommunens bostadsfastigheter

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L).

Sektorchefen för sektor teknik och service yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta policyn

ge kommunstyrelsen i uppdrag att sprida policyn i kommunens bostadsfastigheter

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 20 Dnr. 20 17.0267.101

Servering av två maträtter vid inom äldreomsorgens särskilda
boenden

Kommunstyrelsen får ta del av redovisning för projektet Servering av två maträtter inom
äldreomsorgens särskilda boenden. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-02-08, § 13,
att bevilja sektor vård- och omsorg utvecklingsmedel om 195 293 kr till projektet
servering av två maträtter inom äldreomsorgens särskilda boenden
att uppdra till förvaltningen att inkomma med delredovisning av projektet till tekniska
utskottet den 24 augusti år 2017

Tekniska utskottet beslutade 20 17-08-24, § 73,
att tacka för informationen och lägga delredovisningen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 7,
att servering av två rätter inom äldreomsorgens särskilda boenden permanentas
att finansiering sker inom ram

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina S.ndor (L), Helena Norrby (C), Bertil Skog (MP), Bo Öberg
(M), Angelique Nyström (L), Christine Bagger (V), Patric Gålbom (L) och Roger
Ingvarsson (5).

Kommunchefen yttrar sig och anför att servering av två maträtter inom äldreomsorgens
särskilda boenden inte kommer medföra ökade portionspriser internt för sektor vård- och
omsorg.

Sektorchefen för sektor teknik och service yttrar sig.

Kommunstyrelsen noterar till protokollet att kommunstyrelsen gärna ser att även de som
bor hemmaoch har hemtjänst, får möjlighet att välja mellan två rätter.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 20 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

servering av två rätter inom äldreomsorgens särskilda boenden permanentas

att finansiering sker inom ram

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 21 Dnr. 2018.0126.101

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Budgeterade investeringar som ej har upparbetats för Sektor Teknik & Service under 2017,
behövs under 201$. Behov av investeringsmedel har inte minskat, anledningen till
överskottet var brist på personella resurser tidvis under året. Sektorn begär härmed att
överskottet får flyttas med till 2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 12, föreslå kommunfullmäktige
att överföra ej utnyttjade investeringsmedef från år 2017 till år 2018

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina S.ndor (L), Patric Gålbom (L), Tony Bölja (5), Bo Öberg (M),
Angelique Nyström (L), Birgit Barchiesi (SD), Bertil Skog (MP), Lena Lovén-Rolén (5)
och Pentti Lahtinen (5).

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig och anför att sektor teknik och service fortfarande har brist på
personella resurser i förhållande till den stora mängd uppdrag och investeringar som ska
genomföras. Oavsett utgången av detta ärende samt huruvida investeringsmedlen kommer
att utnyttjas fullt ut, så överväger förvaltningen att söka utvecklingsmedel för att tillfälligt
förstärka sektor teknik och service.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag förslå
kommunfullmäktige

att överföra ej utnyttjade investeringsmedel från år 2017 till år 201$

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 22 Dnr. 2017.1448.340

Rapportering av åtgärder enligt åtgärdsprogrammet till
Vattenmyndigheten

Vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2016-
2021. Programmen riktar åtgärder till 11 centrala myndigheter och till
samtligalänsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika
åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till de
fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade
återrapporteringen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 13,

arbeta enligt åtgärdsprogrammet

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 13, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen för teknik och service föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (L) och Angelique Nyström (L).

Komrnunstyrelsen noterar till protokollet att den del av rapporteringen som berör
miljötillsynen ska delges kommunstyrelsen vid nästa sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§23

Förberedelse, genomförande och återkopphng för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, §
188 och reviderad av kommunstyrelsen 20 17-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är
kommunens samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetspian,
mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt.
Den förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas
eller ej.

Förtroendevalda representanter i Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands S amordningsförbund, gemensam Hj älpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej
ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skriftligen kortfattat
åtenapportera vid nästfölj ande kommunstyrelsesammanträde. Aterrapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

1 ärendet yttrar sig Carina Sandor (L), Elisabeth Åberg (M) och Helena Norrby (C).

Carina Sändor (L) rapporterar från sammanträde med Region Västmanlands Strategiska
regionala beredning 20 18-02-02. Skriftlig rapport bifogas.

Elisabeth Åberg (L) och Helena Norrby (C) rapporterar från ägarmöte med Norra
Västmanlands Samordningsförbund 2018-01-19.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 24

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Angelique Nyström (L) rapporterar från höststämman med förbundet Agenda 21 2017-10-
24.

Helena Norrby (C) rapporterar från sammanträde med Brottsförebyggande rådet 2018-01
11.

Carina Sindor (L) rapporterar från sammanträde med kommunstyrelsens presidium 20 18-
02-06.

Elisabeth Åberg (L) rapporterar från sammanträde med Länsstyrelsen Västmanland.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

g lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 25 Dnr 20 18.0034.002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: 2018-0034 Datum: 2018-01 -12
Ärendetyp: 002 (Delegation, attesträtt, beslutanderätt) Status: P
Ärendemening: Handlingarna finns i kallelsen till KS 180213
Avslutat: Objekt: Projekt:
Beslut: Arldvplats:
Namn/Objekt: Sammanträdesdag:
Sökbegrepp:
Handläggare: JOB (JOHÄN BOKLUND) Avdelning: KS

Handlingar:

Nr Namn Datum i/U Åtg.kod
Rubrik Handläggare

1 2018-01-12 H DEIB (DELEGATIONSBESLUT)
A4
Bidrag till Väsky från finskt förvaltningsområde
Beslut 180129 NP (NIMÄ POUSHIN)

2 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
P2
LOK
170828 LAH (LINDA AHLSÉN)

3 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 34
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt stöd
Beslut 171201-171231
81 beslut att bevilja försörjningsstöd
15 beslut att avslå försörjningsstöd TIS (TARJA ISOMAKI)

4 2018-02-06 H DEIB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 39
Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom 0-20 år i form av
öppenvårdsinsats
Beslut 171201-171231
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsluta öppenvårdsinstats TIS (TARJA ISOMÄKI)

5 201 8-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 45
Beslut i fråga om upphörande av bistånd till barn och ungdom i form
av vård i familjehemlllVB-hem
3 beslut att avsluta bistånd i form av vård i hem för vård eller i
familjehem TIS (TARJÄ ISOMÄKI)

6 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 61
Beslut i frågan om att inelda utredning (vuxna)
Beslut 171201-171231
4 beslut jml 11 kap 1 § Sol att inleda utredning av ekonomiskt bistånd
1 beslut jml 4 kap 1 § Sol att inleda utredning av vuxen TIS (TARJA ISOMÄKI)

7 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 62
Beslut i frågan om att utredning inte skall inledas eller att inledd
utreding skall läggas ned
Beslut 17 1201-171231
12 beslut jml 11 kap 1 § Sol att inte inleda utredning av vuxen
7 beslut jml 11 kap 1 § Sol att inte inleda utredning av barn IIS (TARJA ISOMÄKI)

8 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 63
Beslut i frågan om att inleda utredning
Beslut 171201-171231
3 beslut jml 11 kap 1 § Sol att inleda utredning av barn med samtycke
3 beslut jml 11:1 och 11:2 att inleda utredning oberoende av samtycke TIS (TARJÄ ISOMAKt)
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9 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 64
Beslut i frågan om utredning
Beslut 171201-171231
1 beslut att utredning vuxnainte skall föranleda åtgärd
1 beslut att utredning vuxna skall föranleda åtgärd
3 beslut att utredning Bou inte skall föranleda åtgärd
3 beslut att ej utreda Bou TIS (TAR]Ä ISOMÄKI)

10 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 75
Beslut om institutionsplacering för vuxna
Beslut 171201-171231
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja institutionsplacering för vuxna
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avslå institutionsplacering för vuxna TIS (TARJA ISOMÄKI)

Il 2018-02-06 H DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
SOC 76
Beslut om förlängning av institutionsvård för vuxna
Beslut 171201-171231
1 beslut jml 4 kap. 1 § SoL att förlänga institutionsvård för vuxna

TIS (TARJA ISOMÄKI)

12 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 97
FR Beslut godkänna alt, vägra avtal om vårdnad
Beslut 171201-171231
2 beslut ifråga om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende
och umgänge jml 6 kap 6 § FB IIS (TARJÄ ISOMÄKI)

13 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
AS
Brådskande ärenden (ordförandebstut)
Beslut 171219
Ordförandebeslut angående tillförordnad kommunchef vid ordinarie
kommunchefs frånvaro CS (CARINA SANDOR)

14 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Al
Bidrag till föreningar
Beslut 171220
Kvarvarnde medel till föreningarna under december 2017 har betalats
ut. Summa delårsutbetalning 216 952 kronor. Sf3 (Staffan Bergman)

15 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
A2
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut 171220
6 beslut JP (JANE PETTERSSON)

16 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 34
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
Beslut 171101-171130
83 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja bistånd
15 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avslå bistånd TIS (TARJA ISOMÄKI)

17 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
50C39
Beslut ifråga om bistånd åt barn och ungdom 0-20 år i form av
öppenvårdsinsats
Beslut 171101-171130
3 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja öppenvårdsinsats TIS (TARJA ISOMÄKI)

18 2018-02-06 H DELB (DELEGÄTIONSBESLLTT)
SOC 45
Beslut ifråga om upphörande av bistånd till barn och ungdom i form
av vård i familjehemlHVB-hem
Beslut 171101-171130
2 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsluta bistånd 1 form av värd i hem för
vård eller famili,eh,m

(1i’ fW t



1 beslut att avsluta bistånd IIS (TARJA ISOMÄKI)

19 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
S0C46
Beslut i fråga om kontaktperson/-familj
Beslut 171101-171130
1 beslut att bevilja bistånd i form av kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL TIS (TARJA ISOMÄKI)

20 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 61
Beslut i frågan om att inleda utredning (vuxna)
Beslut 171101-171130
6 beslut jml 11 kap 1 § SoL att inleda utredning av ekonomiskt bistånd
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att inleda utredning av vuxen TIS (TARJA ISOMÄKI)

21 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 62
Beslut i frågan om att utredning inte skall inledas eller att inledd
utredning skall läggas ned (vuxna och bam)
Beslut 171101-171130
21 beslut jml 11 kap 1 § SoL att inte inleda utredning
13 beslut jml 11 kap 1 § SoL att inte inleda utredning TIS (TARJA ISOMÄKI)

22 2018-02-06 11 DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 63
Beslut i frågan om att inleda utredning (barn)
Beslut 171101-171130
2 beslut jml 11 kap 1 § SoL att inleda utrending av barn
2 beslutjml 11:2, 1 1:2 att inleda utredning

TIS (TARJA ISOMÄKI)

23 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 64
Beslut i frågan om utredning
BEslut 171101-171130
1 beslut ej utredning vuxna
1 beslut utredning vuxna
1 beslut ej utrending Bou
1 beslut ej utrending Bou T1S (TARJA ISOMÄKI)

24 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
S0C74
Beslut om öppenvård, externt
Beslut 171101-171130
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja extern öppenvårdsinsats IIS (TARJA ISOMÄKI)

25 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
S0C76
Beslut om förlängning av institutionsvård för vuxna
Beslut 171101-171130
2 beslut jml 4 kap 1 § SoL att förlänga institutionsvård för vuxna TIS (TARJA ISOMÄKI)

26 2018-02-06 H DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
SOC 85
Beslut i fråga om att inleda utredning LVM
Beslut 171101-171 130
2 beslut jml 7 § LVM att inleda utredning om det finns skäl för
tvängsvård IIS (TARJA ISOMÄKI)

27 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 89
Beslut i fråga om polishandräckning 45 §
Beslut 171101-171130
1 beslut jml 45 § 1 LVM att begära polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning

TIS (TARJA ISOMÄKI)

28 2018-02-06 fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 92
Godkännande av faderksapsbekräftelse
Beslut 171101-171130
1 st. S-protokoll, fadeerskapsbekräftelse, upprättats jml 1 kap 4 § 1 st.
fB IIS (TARJA ISOMÄM)
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29 2018-02-06 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
A4
Projektmedel Finskt förvaltningsområde
Beslut 171212
Beslut om att avs1 ansökan från Finska föreningen angående
projektmedel för teaterförestältningen -lvi ed sisu och stora drömmar
171206 JJ (JAN JÄDER)

30 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
A$
Förordnande gällande biträde vid tillsyn Dnr 2017.1495.002
Beslut 171212 CS (CARINA SANDOR)

31 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
A8
Förordnande gällande biträde vid tillsyn Dnr 2017.1495.002
Beslut 171212 CS (CARINA SANDOR)

32 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
P 24
Överenskommelse
Beslut 171207 NP (NIMAPOUSHIN)

33 2018-02-06 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
A 18
Vidaredelgering av beslut gällande att föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter, samt vid förrättningar av olika slag
Beslut 180108 NP (NIMA POUSHIN)

34 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
A 18
Föra kommunens talan i domstol och andra myndigheter, samt vid
förrättningar av olika slag
Beslut 170109
Overklagande av föreläggnande gällande tillstånd för vattenverksmahet GER (Gunilla Elander)

35 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Alk 4
Beslut om serveringstillstånd (tillfälliga och utvidgning)
villkorsprövning
Beslut 180123

MD (MARIA DILLNER)

36 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
F28
Parkeringstillstånd för rörsleshindrade
171010 beviljas 5 år
171024 beviljas 5 år
171115 beviljas 5 år
171213 beviljas 5 år
171215 beviljas 5 år
17 1229 beviljas 5 år NR (NEHAN ROTH)

37 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Vård- och omsorgsutskottet
Beslut 180122

§ 1 Soc 2

38 2018-02-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Vård- och omsorgsutskottet
Beslut 171211
A 20 § 220
A 20 § 221
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§ 26

Delgivningar

Svensk författningssamling
Register över författningar januari-december 2017
SFS 2017,
Utkom från tryckeriet den 29januari 201$

Svensk författningssamling
SFS 2018, Nr 8-22
Utkom från tryckeriet den 30januari 201$

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1238 och 1239
Utkom från tryckeriet den 12 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2018, Nr 1-7
Utkom från tryckeriet den 23 januari 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1068-1120
Utkom från tryckeriet den 28 november 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1158-1 181
Utkom från tryckeriet den 5 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1121-1157
Utkom från tryckeriet den 1 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1182-1237
Utkom från tryckeriet den 8 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1240-127 1
Utkom från tryckeriet den 15 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1274-1290
Utkom från tryckeriet den 19 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1272 och 1273
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26 forts.

Utkom från tryckeriet den 19 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1304-1321
Utkom från tryckeriet den 28 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1291-1303
Utkom från tryckeriet den 22 december 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 1322-1347
Utkom från tryckeriet den 2januari 2018

Västmanlands läns författningssamling
19FS 2017: 15
Utkom från tryckeriet den 22 december 2017

Västmanlands läns författningssamling
19FS 2017:14
Utkom från tryckeriet den 22 december 2017

Västmanlands läns författningssamling
19FS 2017:16
Utkom från tryckeriet den 22 december 2017

Västmanlands läns författningssamling
19FS 2017:13
Utkom från tryckeriet den 15 december 2017

Västmanlands läns författningssamling
19FS 2017: 12
Utkom från tryckeriet den 28 november 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
180126
Cirkulär 18:3
SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171117
Cirkulär 17:52
Ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttning m.m.
för år 2018



Sk kttb
Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-02-13 Sid. 36

§ 26 forts.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171221
Cirkulär 17:67
Redovisningsfrågor 2017 och 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171117
Cirkulär 17:53
Ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år
2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171117
Cirkulär 17:54
Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171221
Cirkulär 17:69
Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 201$ och 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171221
Cirkulär 17:68
Budgetfömtsättningar för åren 2017-202 1

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171222
Cirkulär 17:70
Politisk information i skolan

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
180111
Cirkulär 18:1
Andringar och tillägg i Huvudöverenskommelse — HÖK 16 — i lydelse 20 17-04-01 med OFRs
förbudsområde Hälso- och sjukvård

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171130
Cirkulär 17:55
Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga 1

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171201
Cirkulär 17:57

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26 forts.

En ny kommunallag

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171212
Cirkulär 17:64
Omsorgsprisindex (OPI)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171212
Cirkulär 17:65
Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med fullmakt att företräda brukare omfattas
av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171212
Cirkulär 17:41
Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot interna regelverk m.m.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171207
Cirkulär 17:62
Avtal omkopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
180122
Cirkulär 17:50
Information om regler i lag och kollektivavtal och bisyssla

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
180125
Cirkulär 18:2
Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av
lägre chefsbefattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
180124
Cirkulär 17:50
Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171227
10 år med öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2007-20 16

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
180126

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26 forts.

Meddelande från styrelsen nr 3/20 18
Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
180118
Inbjudan till seminarium om att öka ungas deltagande i valet

Region Västmanland, Länsdeissamråd 2017-09-28
Minnesanteckningar

Kollektivtrafikmyndigheten
180104
Taxemeddelande

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
171208
Protokoll

Skinnskattebergs kommun
180123
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2018-01-23

Skinnskattebergs kommun
180130
Ledningsutskottet, protokoll 2018-01-24

Sldnnskattebergs kommun
180131
Tekniska utskottet, protokoll 2018-01-26

Skinnskattebergs kommun
171211
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2017-12-11

Skinnskattebergs kommun
180131
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-01-22

Skinnskattebergs kommun
180131
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-01-22

Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26 forts.

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§27 Dnr2017.

Övriga frågor

Bo Öberg (M) ställer fråga angående initieringen av ett ärende gällande utegym.

Angelique Nyström (L) ställer fråga om placeringsskola.

Lena Lovén-Rolén (S) ställer fråga om skogsskötselplan.

Kommunchefen svarar på frågorna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Mottagare: Kommunstyrelsen,
20 18-02-13

Återkoppling från SRB, Strategisk
regional beredning
Sammanfattning

Region Västmanlands Strategiska regionala beredning hade möte den 2 februari 2018 i
Regionhuset i Västerås. På mötet deltog främst regionråd och kommunstyrelseordföranden i
länet. Arenden som hanterades var bl.a. information från vice ordförande i regeringens
Indelningskommitté, Kent Johansson, information angående fördjupad samverkan i Västra
Mälardalen utifrån Kommunutredningen, handlingsplan regional digital agenda, status regional
kulturpian, gemensam studie- och yrkesvägledarfunktion, status regional livsmedelsstrategi,
nyföretagarrådgivning i Västmanland samt påskrift av Overenskommelse med anledning av
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård m.m. samt påskrift av
Kollektivtrafikavtal.

Ärendena

Vice ordförande i Indelningskommittén föredrog en del av tankarna inom kommitténs arbete.
Indelningskommitténs uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast den 28 februari.
Uppdraget handlar om statliga myndigheters regionala indelning, där kommittén ska analysera
för vilka myndigheter en geografisk samordning är relevant och komma med förslag på hur en
samordnad regional indelning för dessa bör se ut. Kommittén ska också kartlägga landstingens
samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller
samverkansmöj ligheter. Beredningen tackctde för informationen.

Västra Mälardalen, KAK-regionen, Köping, Arboga och Kungsör, har idag ett pilotprojekt inom
regeringens Kommunutredning. Projektet handlar om hur kommuner kan fördjupa sin
samverkan, bl.a. genom avtal. Detta är enligt lag inte möjligt idag, men faller detta väl ut
kommer kommunutredningen med största sannolikhet föreslå att det ska bli tillåtet med bland
annat avtalssamverkan. Medverkade gjorde både förtroendevalda och tjänstemän från KAK
samt representanter för Kommnunutredningen. Kommunutredningen utgörs av en
parlamentariskt sammansatt kommitté vars uppdrag är “att utarbeta en strategi för att stärka
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar
Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 15 oktober 2019. Beredningen tackade för
informationen.

Handlingspian regional digital agenda redovisades. Den utgår från strategin för Regional digital
agenda, som regionfullmäktige och respektive kommun har fastställt samt till vilken
länsstyrelsen har gett sitt samtycke. Handlingsplanen omfattar planerade insatser för 2018-2019
som behöver göras för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Målsättningen är “Ett
Västmanland där tillgängliga digitala tjänster möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor”.
Beredningen tackade för informationen.

Arbetet med den nya regionala kulturpianen redovisades, där regionen just nu planerar och
genomför en rad möten med olika aktörer i länet, inklusive kommunerna. Den nuvarande
kulturpianen gäller 2015-20 18. Beredningen tackade för informationen.
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Länsstyrelsen besökte beredningen och uppdaterade regionen om statusen för den regionala
livsmedelsstrategin. Syftet med strategin är att öka livsmedelsproduktionen i länet för att ge fler
jobb, en levande landsbygd och förutsättningar för en bättre krisberedskap. Strategin har fyra
fokiisområden: vihmat, krismat, länets mat och upplevelsemat. Länsstyrelsen bjöd också in till
en workshop den 17 april kl. 9-16, då målen för ökad livsmedelsproduktion i länet ska
disktureras. Inbjudan finns även på länsstyrelsens hemsida. Beredningen tackadeför
informationen.

Ärendet om att inrätta en gemensam studie- och yrkesvägledarfunktion i Region Västmanland,
under en period av tre år, iterremitterades. Politiken ville diskutera ärendet vidare.
Stödfunktionen ska enligt förslaget finansieras av regionens tio kommuner och regionen, där
Sldnnskattebergs kommuns del skulle vara drygt 9 900 kr.

Avslutningsvis fick beredningen även en föredragning kring nyföretagarrådgivning i
Västmanland. Ett förslag lades fram kring en länsgemensam rådgivning. Ärendet är inte berett
och beredningen bestittade att återreinittera ärendet och att det ska tillbaka till beredningen vid
nästa inötestillfälte.

Carina Såndor
Kommunstyrelsens ordförande
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