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§29 Dnr2018.

Besök av regionledning för Region Västmanland — information

Kommunstyrelsen får på sammanträdet besök av regionledning för Region Västmanland.
Följande personer har anmält att de kommer. Denise Nordström, ordförande i
regionstyrelsen, Anders Åhlund, regiondirektör samt Anne-Marie Svensson, hälso- och
sj ukvårdsdirektör.

Carina Såndor (L) hälsar regionledningen välkommen.

Regiontedningen presenterar Region Västmanland.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (S) och Christine Bagger (OB).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§30 Dnr2018.

Besök av förbundssamordnaren för Norra Västmanlands
Samordningsförbund — information

Kommunstyrelsen far på sammanträdet information från samordnaren för Norra
Västmanlands Samordningsförbund gällande bland annat budget och verksamhetsfrågor.

Förbundssamordnaren för Norra Västmanlands Sarnordningsförbund, Ann Rilegård,
föredrar ärendet. Förbundssamordnaren presenterar Norra Västmanlands Samordnings
förbunds verksamhet, årsbokslut fdr år 2017 och förutsättningar inför budget år 2019.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (S) och Angelique Nyström
(OB).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnsk s
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-04-10 Sid. 46

§31 Dnr2018.

Information till huvudman från sektor barn och utbildning

Kommunstyrelsen ffir på sammanträdet aktuell information om eventuell kränkande
behandling på grundskola, ffirskola och fritidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 8

notera informationen till protokollet

Sektorchefen för sektor barn- och utbildning föredrar ärendet.

för perioden från kommunstyretsens senaste sammanträde 2018-02-13 till dagens
sammanträde 2018-04-JO har totalt 5 incidentrapporter upprättats. Av dessa har fyra
incidentrapporter upprättats för grundskolan och en incidentrapport har upprättats för
förskotan.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Christine Bagger (OB), Eva Anderberg (S) och
Tony Bölja (S).

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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§ 32 Dnr: 2018.0206.608

Kalendarium läsåret 201812019

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå fastställa lärotider för täsåret
2018/2019 utifrån kalendarium för 2018/2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbitdningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 10, föreslå kommunstyrelsen

fastställa upprättat förslag till kalendarium för elever och personal inom grundskolan
för verksamhetsåret 2018/2019

Sektorchefen för sektor barn- och utbildning föredrar ärendet.

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

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 upprättat förslag till kalendarium för elever och personal inom grundskolan
för verksamhetsåret 201 8/2019

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 33 Dnr2018.0253J01

Utveckling av samrådsarbetet inom finskt förvattningsområde

Finska föreningens styrelse har i ett brev till kommunstyrelsen ställt frågor och uttryckt
synpunkter på kommunens arbete med finskt förvaltningsområde och hur kommunen
disponerar statsbidraget för finskt förvattningsområde. Till saken hör att representanter för
föreningen också vid flera tillfillen tidigare har ifrågasatt hur kommunen disponerar
statsbidraget. Kommunstyrelsen beslutade på förslag från förvaltningen att ge
förvaltningen i uppdrag att försöka åstadkomma en samverkansöverenskommelse med
föreningen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 31, föreslå kommunstyrelsen
4 avsluta uppdraget till förvaltningen att utarbeta en samverkansöverenskommelse med
finska föreningen
att uppdra åt förvaltningen att, i samråd med de förtroendevalda representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde, utveckla samråden inom finskt
förvaltningsområde utan krav på formell samverkan med finska föreningens styrelse
fl uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsen i oktober 201$ redovisa uppdraget att
utveckla samråden inom finskt förvaltningsomräde

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

avsluta uppdraget till R5rvaltningen att utarbeta en samverkansöverenskommelse med
finska föreningen

uppdra åt förvaltningen att, i samråd med de förtroendevalda representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde, utveckla samråden inom finskt
förvaltningsområde utan krav på formell samverkan med finska föreningens styrelse
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§ 33 forts.

uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsen i oktober 201$ redovisa uppdraget att
utveckla samråden inom finskt förvattningsområde

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§34 Dnr2018.0231.101

Årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun

Årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas av
kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade årsbokslut för miljö- och byggnadsnämnden
2018-03-15, § 25. Nämndens förslag till redaktionella ändringar finns som bilaga i
kallelsen.

Tidigare behandling av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 208-03-15, § 25,
g förvaltningen få i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i årsbokslut 2017

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 208-03-15, § 25, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslag till årsbokslut år 2017 för miljö- och byggnadsnämnden

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 24,
att förvaltningen far i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i årsbokslut år 2017 för
Skinnskattebergs kommun efter ledningsutskottets genomgång
g förvaltningen far i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i årsbokslut år 2017 för
Skinnskattebergs kommun efter sakgranskning av KPMG

Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 24, föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun
äll balanskravsposten till eget kapital är 3 742 tkr
att i eget kapital öronmärka 1 799 tkr till avsättning till pensionsskuld
4 i eget kapital öronmärka 1 000 tkr till avsättning till digitalisering
gfl i eget kapital öronmärka 2 900 tkr till insatskapital till Kommuninvest

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen redogör för årsbokslut år 2017 för
Skinnskattebergs kommun. Utfallet blev 9 441 tkr.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L). Aneth Arvidsson (S), Tony Dölja (S), Angelique
Nyström (OB), Solveig Hammarström (L) och Lena Lovén-Rolén (5).

Ekonomema yttrar sig.

Justerpndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 34 forts.

En ingående diskussion sker.

Angelique Nyström (OB) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att komplettera årsbokslutet
år 2017 för Skinnskattebergs kommun med information gällande färna lekplats och
internkontroll.

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

Kommunstyrelsen beslutar

förvaltningen får i uppdrag att komplettera årsbokslutet år 2017 rör Skinnskattebergs
kommun med information gällande färna lekplats och internkontroll

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att fastställa upprättat förslag till årsbokslut år 2017 flr Skinnskattebergs kommun

att balanskravsposten till eget kapital är 3 742 tkr

att i eget kapital öronmärka 1 799 tkr till avsättning till pensionsskuld

i eget kapital öronmärka 1 000 tkr till avsättning till digitalisering

i eget kapital öronmärka 2 900 tkr till insatskapital tiLl Kommuninvest

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 35 Dnr2Ol$.0234.101

Preliminära budgetramar år 2019 för Skinnskattebergs kommun

Preliminära budgetramar flit Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas
av kommunfutimäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 25, föreslå kommunfullmäktige

budgeten baseras på 4420 invånare
att skatten är oförändrad 22,5 1 kr
att resultatkravet ska vara minst 1,5 %
g preliminär ram sätts till 268 400 tkr

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen presenterar skatteprognos från Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, daterad 201 8-02-15.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Angetique Nyström (OB).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tedningsutskottets förslag föreslå
kom munfullmäktige

att budgeten baseras på 4420 invånare

att skatten är oförändrad 22,51 kr

att resuttatkravet ska vara minst 1,5 %

fl preliminär ram sätts titt 268 400 tkr

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 36 Dnr2Ol8.0236.101

Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen

Tidigare beslutat underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen beslutat 201 7-05-16, §
89, behöver revideras på grund av personalförändringar inom förvaltningen. En
tjänsteskrivetse i ärendet är upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 30, föreslå kommunstyrelsen
att kommunchef Nima Poushin, ekonomichef Helena Tengbert, ekonom Jan Byström eller
ekonom Johan Mindelius, att två i förening eller var för sig i förening med assistent Johan
Sjögren eller assistent Wala Rabia underskriva anvisningar å kommunens bankräkningar
och plusgirokonton
att ekonomichef Helena Tengbert och ekonom iassistent Wala Rabia var för sig eller
genom ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom
domstol
att kommunstyrelsens ordförande Carina Sandor (L) och 1 :e vice ordförande Helena
Norrby (C) att båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchefNima
Poushin, ekonomichef Helena Tengbert eller sektorchef teknik och service Gunilla Elander
utses till firmatecknare och har rätt att underteckna följande handlingar
köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lös egendom, servitut, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbitdningslagen där
kommunen är part, skuldförbindelser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat om

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 36 forts.

att kommunchefNima Poushin, ekonomichef Helena Tengbert, ekonom Jan Byström eller
ekonom Johan Mindelius, att två i förening eller var för sig i förening med assistent Johan
Sjögren eller assistent Wata Rabia underskriva anvisningar å kommunens bankräkningar
och ptusgirokonton

att ekonomichef Helena Tengbert och ekonomiassistent Wala Rabia var för sig eller
genom ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom
domstol

kommunstyrelsens ordffirande Carina Sandor (L) och 1 :e vice ordfiirande Helena
Norrby (C) att båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchefNima
Poushin, ekonomichef Helena Tengbert eller sektorchef teknik och service Gunilla Etander
utses till firmatecknare och har rätt att underteckna följande handlingar
köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lös egendom, servitut, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningstagen där
kommunen är part, skuidförbindelser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat om

Justendes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 37 Dnr2018.0235.101

Risk- och väsentlighetsanalys för år 2018

förslag till risk- och väsentlighetsanalys över kommunens verksamhet för år 201$ har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 26, föreslå kommunstyrelsen

anta upprättat förslag till reviderad risk- och väsentlighetsanalys för år 2018
j anta upprättat förslag till internkontrollplan för år 2018

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Tony Bölja (S), Aneth Arv idsson (S) och Angelique
Nyström (03).

En ingående diskussion sker.

Kommunstyrelsen enas om att notera till protokollet att kommunstyrelsen efter valet ska
utveckla arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser ytterligare, genom t.ex.
vidareutbildning.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt led ningsutskottets förslag

fl anta upprättat förslag till reviderad risk- och väsentlighetsanalys för år 2018

anta upprättat förslag till internkontrollplan för år 2018

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

5
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§38 Dnr2018.0229.101

Avtal om räddningstjänstsamverkan mellan Nerikes Brandkår och
Skinnskattebergs kommun

Räddningstjänstens avtal gällande Räddningschef 1 beredskap, RCB, kommer att sägas upp
av Västra Mätardalens Kommunatförbund, VMKFB, från och med 2018-04-01. Avtalet
upphör att gälla 2012-07-01. Övriga delar i avtalet utöver Räddningschef i beredskap
påverkas inte av uppsägningen. Då RCB-avtalet kommer att sägas upp av VMKFB och
Skinnskattebergs kommuns räddningstjänst saknar den operativa ledningsnivån
(Räddningschef 1 beredskap från 2018-07-01, inrebefäl ijour, operativ chef i beredskap),
måste Skinnskattebergs kommun säkra upp denna beredskap genom ett nytt
samarbetsavtal.

Den inriktning som förvaltningen bedömer som möjlig är att gå med i det nya
samarbetsavtalet som VMKFB och Nerikes Brandkår håller på att arbeta fram. Inget
förslag på avtal finns färdigt idag, men det kommer att komma inom snar framtid. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 34, föreslå kommunstyrelsen
att uppdra år förvaltningen att fortsätta föra dialog med VMKFB och Nerikes Brandkår
med inriktningen att genom nytt samverkansavtal säkerställa för kommunen viktiga
funktioner

Sektorchefen för samhällsskydd och beredskap föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (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

att uppdra år förvaltningen att fortsätta föra dialog med VMKFB och Nerikes Brandkår
med inriktningen att genom nytt samverkansavtal säkerställa för kommunen viktiga
funktioner

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 39 Dnr: 2017.1272.221

Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Defacto stödboende
i Skinnskattebergs kommun

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde under december månad en tillsyn vid
stödboendet för ensam kommande ungdomar i Skinnskattebergs kommun. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-03-12, § 47, föreslå kommunstyrelsen
att lägga ärendet till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (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

g lägga ärendet till handlingarna

Justeljandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 40 Dnr: 2016.1860.616

Förvaltningsrättens dom gällande statlig ersättning för
asylsökande med flera

Migrationsverket hari beslut den 29 december 2016 avslagit en del av Skinnskattebergs
ansökan om statlig ersättning. Skinnskattebergs kommun överklagade beslutet och
kompletterade ansökan med uppgifter som Migrationsverket ansåg saknades.
Överklagandet överlämnades till förvaltningsrätten som nu har avlagt sin dom. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns uppräftad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-03-12, § 46, föreslå kommunstyrelsen
att lägga ärendet till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (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 lägga ärendet till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 41 Dnr 2018.0198.700

Riktlinjer för handläggning av dödsboanmälan

Individ och famitjeomsorgen har tagit fram förslag på riktlinje flit handläggning av
dödsboanmälan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-03-12, § 41, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättade riktlinjer för handläggning av dödsboanmälan

Enhetschefen för individ- och famitjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (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 ft5r handläggning av dödsboanmälan
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§ 42 Dnr: 2018.0132.700

Årsberättelse 2017, Sociala enheten, Familjerättsgruppen

Västerås stad, Sociala enheten, familjerättsgruppen har inkommit med en årsberättelse för
2017 där deras arbete redovisas på kommunnivå. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-02-12, § 20, föreslå kommunstyrelsen

godkänna rapporten
att lägga ärendet till handlingarna

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

godkänna rapporten

att lägga ärendet till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

-‘(k5’
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§ 43 Dnr: 2018.0133.700

Patientsäkerhetsberättelse år 2017

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har upprättat patientsäkerhetsberättetse för
2017. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-02-12, § 24, föreslå kommunstyrelsen

godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för år 2017
för år 201$ bibehålla 2017 års mål för den kommunala hälso- och sjukvården
för år 201 8 anta föreslagen strategi som återges i patientsäkerhetsberättelsen för 201 7

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (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

godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för år 2017

att för år 201$ bibehålla 2017 års mål för den kommunala hälso- och sjukvården

för år 201$ anta föreslagen strategi som återges i patientsäkerhetsberättelsen för 2017

Sammanträdet ajourneras för lunch.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

<.c) 5
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§44 Dnr2Ol$.0125.101

Hand lingsplan för Riddarhyttans skola

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 1, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om
det är möjligt att riva skolans huvudbyggnad, bibehålla lågdeten med förskoleverksamhet
samt kostnad flir detta, att utreda olika lösningar av värmesystem samt kostnad för detta,
och att utreda kostnader fZ5r rivning av hela byggnaden och uppförandet av ny förskota. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 11
fl ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att riva skolans huvudbyggnad,
bibehålla lågdelen med förskoleverksamhet samt kostnader för detta

utreda olika lösningar av värmesystem samt kostnader för detta
att utreda kostnader för rivning av hela byggnaden och uppförandet av ny förskola

Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 25, föreslå kommunstyrelsen
ge förvaltningen i uppdrag att utreda en eventuell flytt av verksamheten titt tillfälliga

eller semipermanenta förskotemoduter

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Bo Öberg (M), Aneth Arvidsson (S), Angelique
Nyström (OB), Patric Gålbom (03), Vanja Leneklint (L), Tony Bölja (5), Christine
Bagger (03), Bertil Skog (MP), Birgit Barchiesi (SD) och Lena Lovén-Rolén (5).

Kommunchefen yttrar sig och redogör för kapacitetsutredningen.

En ingående diskussion sker.

Carina Såndor (L) yrkar ärendet återremitteras till tekniska utskottet med uppdraget att
skyndsamt bereda ärendet kring handlingspian för fastigheten fd. Riddarhyttans skola.

Sammanträdet aj ourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Sektorchefen för sektor barn och utbildning yttrar sig.
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 44 forts.

Sammanträdet ajourneras tir överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Aneth Arvidsson (S) yrkar bifall till Carina Såndors (L) yrkande.

Aneth Arv idsson (S) yrkar vidare tekniska utskottet ska remittera ärendet till barn- och
utbildningsutskottet innan kommunstyrelsen ska behandla ärendet på nytt.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till tekniska utskottet med uppdraget att skyndsamt bereda
ärendet kring handlingspian för fastigheten fd. Riddarhyttans skola

tekniska utskottet ska remittera ärendet till barn- och utbildningsutskottet innan
kommunstyrelsen ska behandla ärendet på nytt

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§45 Dnr2018.0124.101

Utredning gällande försäljning av Klockarbergsvägen 8

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26 § 10 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten till försäljning av Klockarbergsvägen 8. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26 § 10
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning av fastigheten att
intäkter från en försäljning används till bygge av lägenheter på Sotvretsvägen, Om
försäljning inte är möjlig ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta renovera trapphus B och
C på samma sätt som trapphus A.

Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 24, föreslå kommunstyrelsen
ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Bo Öberg (M), Bertil Skog (MP), Lena Lovén
Rolén (S), Christine Bagger (03), Angelique Nyström (03), Tony Bölja (5), Patric
Gålbom (03), Birgit Barchiesi (SD) och Roger Ingvarsson (S).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

En ingående diskussion sker.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar återremittera ärendet till tekniska för konsekvensanalys av
följande:
- Rivning av Klockarbergsvägen 8 3 och C, kostnad och tidsplan
- Kostnad för nybyggnation av Ktockarbergsvägen 8 3 och C
- Rivning av Klockarbergsvägen A, 8 och C, kostnad och tidsplan
- Kostnad för nybyggnation, Klockarbergsvägen A, 8 och C

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 45 forts.

- Totala kostnader för renovering av hela fastigheten Klockarbergsvägen A, B och C
samt tidsplan.

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

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
tekniska utskottet för konsekvensanalys av följande:
- Rivning av Klockarbergsvägen $ B och C, kostnad och tidsplan
- Kostnad för nybyggnation av Klockarbergsvägen $ B och C
- Rivning av Klockarbergsvägen A, B och C, kostnad och tidsplan
- Kostnad för nybyggnation, Klockarbergsvägen A, B och C
- Totala kostnader för renovering av hela fastigheten Klockarbergsvägen A, B och

C samt tidsplan.
och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och verkställs genom handuppräckning.

Voteringen utfaller så att förslaget all ärendet ska avgöras idag får 8 röster och Lena
Lovén-Roténs (S) ffirslag får 7 röster.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande

Lena Lovén-Rolén (S), Tony Bölja (S), Aneth Arvidsson (5), Roger Ingvarsson (S),
Christine Bagger (03), Bertil Skog (MP) och Pentti Lahtinen (5) reserverar sig till förmån
fZir Lena Lovén-Roléns (S) yrkande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Chg
k
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§46 Dnr2016.1838.101

Underhålispianer

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-13, § 1$ att återremittera ärendet till förvaltningen
för kompletteringar. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2016-12-15, § 76, föreslå kommunstyrelsen
att förvaltningen far i uppdrag att under år 2017 upprätta underhåttsplaner för kommunens
fastigheter

arbetet ska detrapportemas titt kommunstyrelsen senast den 13juni år 2017
de föreslagna objekten ska redovisas till tekniska utskottet i februari år 2017

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-01-24, § 17, enligt tekniska utskottets förslag
att förvaltningen får i uppdrag att under år 2017 upprätta underhåtispianer för kommunens
fastigheter

arbetet ska delrapporternas till kommunstyrelsen senast den 13juni år 2017
g 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 20 17-03-16, § 19,
att tacka för informationen
att lägga informationen till handlingarna

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

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

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13, § 129
lägga informationen till handlingarna

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

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 8

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 46 forts.

förvaltningen får i uppdrag att komplettera underhålispianen med fastigheterna
Granstigen 4, Granstigen 6, Granstigen 16, Västra Parkvägen 3, Åsmansbovägen 6 och
fåflingas väg 9
Tekniska utskottet beslutade 201 8-01-26, § 8, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättad underhåtlsptan

underhålispianen i framtiden ska verka som grund gällande planering och prioritering
för fastighetsunderhåll och kostnadsberäkningar
att underhållspianen följs upp och revideras vartannat år

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-02-13, 18,
ärendet återrernitteras till förvaltningen för kompletteringar

Tekniska utskottet beslutade 20 18-03-16, § 23,
ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med en tidsaxel, med start 2020 som ska

presenteras senast vid tekniska utskottets första ordinarie sammanträde för 2019
komplettera underhållspianen med kostnad för byte av golv i sporthallen

att ge förvaltningen uppdrag att göra redaktionella ändringar i underhållsplanen

Tekniska utskottet beslutade 201 8-03-16, § 23, föreslå kommunstyrelsen
fl godkänna upprättad underhållsplan
att underhållsptanen i framtiden ska verka som grund gällande planering och prioritering
för fastighetsunderhåll och kostnadsberäkningar

underhållsplanen följs upp och revideras vartannat år

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Tony Bölja (S), Aneth Arvidsson (S) och Bo Öberg
(M).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

godkänna upprättad underhålispian

att underhållsplanen i framtiden ska verka som grund gällande planering och prioritering
för fastighetsunderhåll och kostnadsberäkningar
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§ 46 forts.

underhåltsplanen följs upp och revideras vartannat år

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§47 Dnr2018.0226.101

Forskningsprojekt “Vätterskogen”

Skinnskattebergs kommun har mottagit en inbjudan om att tillsammans med Sveaskog och
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) medverka i ett forskningsprojekt. Idén till projektet är
att skapa förutsättningar för ett klokt och långsiktigt samarbete kring skogsbruk,
näringsliv, kulturella och sociala intressen. En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 22, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna förslaget om medverkan i forskningsprojektet “Vätterskogen”

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

godkänna förslaget om medverkan i forskningsprojektet “Vätterskogen”

Justerndes sign. Utdragsbestyrkande
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§48 Dnr2Ot7.1506.116

Svar på skrivelse från Riddarhyttans samfällighet

En skrivelse från Riddarhyttans samfätlighet inkom förvaltningen 20 17-12-07 med en
fråga om bidrag från kommunen om 500 000 kr. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 20, föreslå kommunstyrelsen
att avslå begäran om bidrag på 500 000 kr

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att avslå begäran om bidrag på 500 000 kr
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§ 49 Dnr2017.1377.101

Svar på medborgarförslag angående byte av sporthallsgolv i
Skinnskattebergs sporthall

Ett medborgarförslag från Tomas Andersson i rubricerat ärende har inkommit. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfutlmäktige beslutade 2017-11-27, § 98

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 19, föreslå kommunstyrelsen
att medborgarförs laget tas i beaktande i budgetarbetet för 2019
att medborgarförslaget därmed anses besvarad

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

medborgarförslaget tas i beaktande i budgetarbetet för 2019

medborgarförslaget därmed anses besvarad

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

b
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§ 50 Dnr2018.0045.008

Ansökan om bidrag från BRIS region Mitt för år 2019

En ansökan om bidrag har inkommit från BRIS region Mitt för verksamhetsåret 2019.
föreningen ansöker om 8510 kronor i föreningsbidrag för år 2019.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-16, § 19, föreslå kommunstyrelsen
att bifalla ansökan om föreningsbidrag från BRIS region Mitt för verksamhetsåret 2019
med 8510 kronor
att kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Tony Bölja (S).

Tony Bölja (5) 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 tedningsutskottets förslag

bifalla ansökan om föreningsbidrag från BRIS region Mitt för verksamhetsåret 2019
med 8510 kronor

att kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600

edes sign. Utdragsbestyrkande
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§51 Dnr2018.0249.l01

Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av att
revideras för att bättre tjäna sitt syfte. Syftet med delegering är att arbetsformema ska
kunna anpassas till lokala ffirhållanden och att de förtroendevalda ska kunna avlastas
rutinärenden. Vidare möjliggör delegering en effektivare kommunal förvaltning genom att
beslutsvägarna bli kortare och handläggningen snabbare. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 201 8-03-20, § 36, föreslå kommunstyrelsen

anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande skola och
förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden

fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen (2010:1622)

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Aneth Arvidsson (5).

Kommunsekreteraren 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 anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande skola och
förskola enligt skoltagen och grundskoleförordningen

anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden

g fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohotlagen (20 10:1622)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§52 Dnr2018.0251.101

Flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun

Kommunen har vid flera tillfällen mottagit förslag eller förfrågningar om att flagga med
andra flaggor än den svenska flaggan eller att flagga med den svenska flaggan vid andra
tillfällen än officiella flaggdagar. Det har till exempel gällt flaggning med regnbågsflagga
för att uppmärksamma HBTQ-frågor, flaggning med svenska flaggan för veteraner (från
fl5rsvaret) och flaggning med finska flaggan vid Finlands självständighetsdag. 1 något fall
har önskemål framförts om att flagga på halv stång när en medarbetare har gått bort. Bland
många andra flaggor som kommunen också kan överväga att flagga med kan nämnas den
romska flaggan, den samiska flaggan, EU:s flagga och FN:s flagga. Det finns så vitt
förvaltningen har kunnat utröna ingenting i delegationsordningen eller andra styrdokument
som anger vilken befattning i förvaltningen eller vilket politiskt organ som ska besluta om
flaggning. Mot den bakgrunden har förvaltningen utarbetat ett förslag till flaggpolicy för
kommunen. Förslaget är bilagt tjänsteskrivelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet är upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 37, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 20 18-03-1 1
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyretsen beslutar i frågor om flaggning

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Christine Bagger (03), Bo Öberg (M) och Bertil
Skog (MP).

Carina Såndor (L) yrkar att § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning
ansvarar för flaggning i enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen
gällande flaggning.

Christine Bagger (OR) yrkar på följande läggs till i Flaggpolicyn: § x Kommunen
flaggar med HBTQ flaggan under stora Prideveckan, § x att inkludera de nationella
minoritetemas flaggdagar så som de är infi5rda i Svenska akademiens almanacka,
Samefolkets dag firas den 6 februari, sverigefinländarnas flaggdag är 24 februari,
romernas 8 april, och tornedalingarnas 15 juli.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 52 forts.

Bertil Skog (MP) yrkar bifall till Christine Baggers (03) förslag.

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

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att anta förslaget till
flaggpolicy daterat 20 18-03-11 och § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen
beslutar i frågor om flaggning mot Christine Baggers (OB) förslag följande läggs
till i Flaggpollcyn: § x Kommunen flaggar med HBTQ flaggan under stora
Prideveckan, § x att inkludera de nationella minoriteternas flaggdagar så som de är
införda i Svenska akademiens almanacka, Samefolkets dag firas den 6 februari,
sverigefinländarnas flaggdag är 24 februari, romernas 8 april, och tornedalingarnas
15 juli och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ledningsutskottets förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Sändors (L)
yrkande att § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för
flaggning i enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande
flaggning och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

gfl anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-1 1

g § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyretsen beslutar i frågor om flaggning

att § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för flaggning i
enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande flaggning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ODsdj
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§53 Dnr2018.0192.101

Reglemente för överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-13 § 8, Förändring av den politiska organisationen
och förvaltningsorganisationen: överförmyndarnämnd med 3+2 ledamöter ska inrättas
från och med 2019-01-01 samt att erforderliga styrdokument framtas och beslutas av
kommunfullmäktige senast ijuni år 2018.

Förvaltningen har upprättat förslag till regtemente för överförmyndarnämnd. Upprättat
förslag till reglemente föreslås i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 8
att träda i kraft först 2019-01-01. En tjänsteskrivetse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 35,
att förvaltningen ffir i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i reglementet för
överförmyndarnämnd

Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 35, föreslå kommunfullmäktige
anta upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd

att upprättat förslag till reglemente för överförrnyndarnämnd gäller från och med 2019-0 1-
01

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Angelique Nyström (03).

Angelique Nyström (03) yrkar att § 5 ska ha följande lydelse: Överförmyndarnämnden är
inom sin verksamhet ansvarig för eget diarium och arkiv i den mån att handlingar inte
överlämnats till kommunstyrelsens arkiv. Överförmyndarnämnden ansvarar för att de
personuppgifter och personregister som förs är i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).

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

Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandeH
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§ 53 forts.

att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i Reglemente för
Överfdrmyndarnämnd enligt Angelique Nyströms (OB) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta upprättat ffirslag till reglemente för överförmyndarnämnd

att upprättat förslag till reglemente t& överförmyndarnämnd gäller från och med 2019-0 1-
01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 54 Dnr2018.0237.J01

Utbildningspian för kommunstyretsen för år 2018

Enligt Arbetsordningen för kommunstyrelsen ska kommunstyrelsens presidium bereda
frågor om anordnande och genomförande av utskottens
internkompetensutveckl ingsåtgärder och kommunstyrelsens kompetensutveckling som
helhet, samt ge förslag till plan för nästkommande år. Förslag till utbildningsplan för
kommunstyrelsen finns upprättat.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 32, föreslå kommunstyretsen

kommunstyrelsen under vårterminen 201$ ska få delta på SKL:s utbildning “Hat och
hot mot förtroendevalda”, samt på en utbildning om sociala medier och “fake news”, med
anledning av att det är valår
att även kommunfullmäktiges och miljö- och byggnadsnämnden ledamöter och ersättare
inbjuds att delta på utbildningarna
att kostnaderna tas inom kommunstyrelsens ram 2018
att förvaltningen i samråd med kommunstyrelsens ordförande får uppdraget att anordna
utbi Idningama

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

p kommunstyretsen under vårterminen 201$ ska få delta på SKLs utbildning “Hat och
hot mot förtroendevalda”, samt på en utbildning om sociala medier och “fake news”, med
anledning av att det är valår

att även kommunfullmäktiges och miljö- och byggnadsnämnden ledamöter och ersättare
inbjuds att delta på utbildningarna

att kostnaderna tas inom kommunstyrelsens ram 2018

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 54 forts.

förvaltningen i samråd med kommunstyrelsens ordfZ5rande får uppdraget att anordna
utbildn i ngama

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§55 Dnr2018.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyretsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, §
188 och reviderad av kommunstyretsen 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, verksamhetsptan,
mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommttns ståndpunkt.
Den förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas
eller ej.

förtroendevalda representanter i Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands SamordningsRrbund, gemensam Hjätpmedetsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej
ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från kommttnstyrelsen.

förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skriftligen kortfattat
återrapportera vid nästföljande kommunstyrelsesammanträde. Återrapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Aneth Arvidsson (S) och Helena Norrby (C).

Aneth Arvidsson (S) rapporterar från sammanträde med direktionen för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund.

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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§56

Övriga rapporter

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

Angelique Nyström (L) rapporterar från Västmanlands Luftvårdsfcirbunds årsstämma.

Helena Norrby (C) rapporterar från länsdeissamrådet för kollektivtrafik.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 57 Dnr2018.0307.101

Valärenden

Dnr 2018.0307.101
Kommunstyrelsen ska förrätta val till uppdrag som ersättare i ledningsutskottet efter Laila
Kvarneå (tidigare Jarstorp) (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Vanja Leneklint (L) till uppdrag som ersättare i ledningsutskottet efter Laila
Kvarneå (tidigare Jarstorp) (L).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§58 Dnr 2018.0323.002

Detegationsbestut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

Kommunstyrelsen beslutar

godkänna redovisningen av delegationsbesluten
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Diarienummer: 2018-0323 Datum: 2018-04-03
Ärendetyp: 002 (Delegation, attesträtt, beslutanderätt) Status: P
Ärendemening: Handlingarna finns i kallelsen till KS 180410
Avslutat: Objekt: Projekt:
Beslut: Arkivplats:
Namn/Objekt: Sammanträdesdag:
Sökbegrepp:
Handläggare: JOB (JOHAN BOKLUND) Avdelning: KS

Handlingar:

Nr Namn Datum ItU Atg.kod
Rubrik Handläggare

1 2018-04-03 fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Vård- och omsorgsutskottet
Beslut 180312
SOC 187 § 29
SOC 2 § 30-38
SOC 75 § 39

2 20 18-04-03 H DELB DELEGÄT1ONSBESLUT)
Vård- och omsorgsutskottet
Beslut 180212
SOC 1 § 14
SOC2 § 15-17

3 2018-04-03 fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Ledningsutksottet
Beslut 180320
P8 § 33
P2 § 38
P4 § 40

4 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Al
Bidrag till förening
Beslut 180201

SB (Staffan Bergman)

5 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Al
Bidrag till förening
Beslut 180222
Aktivitetsstöd för perioden juli-december 2017 har betalats ut.
Sammanlagd summa 47 528 kronor. SB (Staffan Bergman)

6 20 18-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 2
Övervägande SoL 6:8
Beslut 180101-180131
1 st. övervägande jml 6 kap. 8 Sol om vård i annant hem än det egna
fortfarande behövs TIS (TARJA ISOMÄKI)

7 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 34
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
102 beslut jml 4 kap 1 § SoL bevilja bistånd av försörjningsstöd
19 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avslå försörjningsstöd IIS (TARJA ISOMÄKI)

8 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC4O
Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom i form av vård i
familj ehem
Beslut 180101-180131
4 st. beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsluta familjehemsplacering IIS (TARJA ISOMÄKI)

s
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9 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 45
Beslut i fråga om upphrande av bistånd till barn och ungdom i form av
vård i familjehemJl-{BV-hem
Beslut 180101-180131
5 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsluta bistånd TIS (TARJA ISOMÄKI)

10 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 61
Beslut i frågan om att inleda utredning (vuxen)
Beslut 180101-180131
13 beslut jml 11 kap 1 § SOl inleda utrending av ekonomiskt bistånd
4 beslut jml 4 kap 1 § SoL att inleda utredning av vuxen IIS (TARJA ISOMÄKI)

11 2018-01-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 62
Beslut i frågan om att utredning inte skall inledas eller att inledd
utredning skall läggas ned (vuxna och barn)
Beslut 180101-180131
10 beslut jml Il kap 1 § SoL att inte leda utredning
13 beslut jml II kap 1 § SoL att inte inleda utrend TIS (TARJA ISOMÄKI)

12 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 63
Beslut i frågan om att inleda utredning (barn)
Beslut 180101-1 80131
6 beslut jml 11 kap 1 § SoL att inleda utredning av barn med samtycke
2 beslut jml 1 1:1 och 11:2 att inleda utredning oberoende av samtyrcke IIS (TARJA ISOMÄKI)

13 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 64
Beslut i frågan om utredning
Beslut 180101-180131
5 beslut jml 11 kap 1 § SoL att utredning Bou inte skall föranleda
åtgärd TIS (TARJA ISOMÄKJ)

14 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 75
Beslut om institutionsplacering för vuxna
Beslut 180101-180131
2 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja institutionsplacering för vuxna IIS (TARJA ISOMÄKI)

15 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 85
Beslut i frågan om inleda utredning LVM
Beslut 180101-180131
1 beslut jml 7 § LVM att inleda utredning om det finns skäl för
tvångsvård IIS (TARJA ISOMÄKI)

16 2018-04-03 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 92
Godkännande av faderskapsbekräftetse
Beslut 180101-1 80131
3 st. S-protokoll, faderskapsbekräftelse, upprättats jml 1 kap 4 § 1 st.
FE IIS (TARJA tSOMÄKI)

17 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 101
Lämnande av upplysningar FB 6:20
Beslut 180101-180131
2 st. upplysningar lämnats jml 6 kap. 20 § FB inför intermimistiskt
beslut i tingsrätt TIS (TARJA ISOMÄKI)

18 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 164
Omprövning av beslut
beslut 180101-180131
1 st. beslut att överklagade beslut ej omprövas enligt 27 § FvL har
tagits av delegaten i ursprungsbeslutet TIS (TARJA ISOMÄKI)
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19 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 1
Övervägande SoL 6:6
Beslut 18020 1-180228
1 st. övervägande jml 6 kap 6 § Sol om att vård i ensklit hem som inte
tillhör någon av hens föräldrar eller annat vårdsnadshavare fortfarnde
behövs IIS (TARJA ISOMAKI)

20 2018-04-03 H DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
SOC 2
Overvägande SoL 6:8
Beslut 180201-180228
2 st. överväganden jml 6 kap 7 § SoL om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs av kommunstvrelsen IIS (TARJA ISOMAKI)

21 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 34
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
Beslut 180201-180228
82 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja försörjningsstöd
28 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avslå försörjningsstöd TIS (TARJA ISOMÄKI)

22 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 39
Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom 0-20 år i form av
öppenvårdsinsats
Beslut 180201-180228
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsuta öppenvårdsinsats TIS (TARJA ISOMÄKI)

23 2018-04-03 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
S0C46
Beslut i fråga om kontaktperson/-familj
Beslut 180201-180228
1 beslut att bevilja bistånd i form av kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL TIS (TARJA ISOMÄKI)

21 2018-04-03 H DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
S0C47
Beslut i fråga om upphörande av kontaktperson/familj
Beslut 180201-180228
2 st. beslut att avsluta kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL TIS (TARJA ISOMÄKI)

25 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 61
Beslut i frågan om att inleda utredning
Beslut 180201-180228
7 beslutjad 1 1 kap 1 § SoL att inleda utredning av ekonomiskt bistånd
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att inleda utredning vuxen IIS (TARJA ISOMÄKI)

26 2018-04-03 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 62
Beslut i fråga om att utredning inte skall inledas eller att inledd
utredning skall läggas ned (vuxna och barn)
Beslut 180201-1 80228
16 beslut jml Il kap 1 § SoL att inte inleda vuxen
6 beslut jml II kap 1 § SoL att inte inleda barn IIS (TARJA ISOMÄKI)

27 2018-04-03 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 63
Beslut i frågan om att inleda utredning (barn)
Beslut 180201-1 80228
3 beslut jml Il kap 1 § SoL att inleda utrending av barn med samtycke
2 beslut jml 11 : 1 och 11:2 att inleda utredning oberoende av samtycke TIS (TARJA ISOMÄKI)

28 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 64
Beslut i frågan om utredning
Beslut 180201-180228
1 beslut jml 11 kap 1 § SoL att utredning inte skall föranleda åtgärd
6 st. beslut jmt 11 kap 1 § SoL att utredning Bou inte skall föranlda
åtgärd TIS (TARJA ISOMÄ Kl)

I.( —- fl —,-.



29 2018-04-03 H DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
S0C74
Beslut om öppenvird. externt
Beslut 180201-180228
1 st. beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevitja extern öppenvårdsinsats TES (TARJA tSOMÄKI)

30 2018-04-03 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 92
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Beslut 180201-1 80228
3 st 5-protokoll, faderskapsbekräftelse, upprättats jml 1 kap 4 § 1 st. FB TIS (TARJA ISOMÄKJ)

31 2018-04-03 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
E Il
Omfördelning av anslag inom ramen för varje budgetansvarsområde
Beslut 180316
Ihopslagning av investeringsmedel för central- och skolköket till
posten utbyte köksutrustning CER (Christian Eriksson)

32 2018-04-03 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Al
Bidrag till förening
Beslut 180312
Summa aktivitetsstöd 1-leds IF för perioden juli-december 2018: 362
kronor SB (Staffan Bergman)

33 20 18-04-03 Fl DELB (DELEGATEONSBESLUT)
Al
Bidrag till förening
Beslut 180314
Summa aktivitetsstöd Junis för perioden juli-december 2018: 1 016
kronor SB (Staffan Bergman)
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§59 Dnr2018.

Delgivningar

Svensk författningssamling
SFS 201$, Nr 23-36
Utkom från tryckeriet den 6 februari 2018

Svensk författningssamling
SFS 201$, Nr 37-62
Utkom från tryckeriet den 13 februari 201$

Svensk författningssamling
SFS 201$, Nr 63-88
Utkom från tryckeriet den 20 februari 201$

Svensk författningssamling
SFS 2018, Nr 106-112
Utkom från tryckeriet den 6 mars 201 8

Svensk författningssamling
SFS 2018, Nr 89-105
Utkom från tryckeriet den 27 februari 2018

Svensk författningssamling
SFS 2018,Nr 113-124
Utkom från tryckeriet den 13 mars 2018

Svensk författningssamting
SFS 201$, Nr 125-134
Utkom från tryckeriet den 20mars2018

Migrationsverkets författningssamling
MIGRFS 20 18:1
Utkom från tryckeriet den 1$ januari 2018

Migrationsverkets författningssamling
MIGRFS 20 18:2
Utkom från tryckeriet den 31 januari 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:10
Overenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T

Juster4ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 59 forts.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:4
Information om extratjänster

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkutär 17:66
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:10
Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkutär 18:5
Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:6
Överenskommelse om statistik, SOK T 18, med bilaga AID

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:8
Futimäktiges val av revisorer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:7
Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:11
Sotningsindex 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkutär 18:12
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt
1997-12-3 1 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och
KAP-KL under år 2018

Länsstyrelsen Stockholm
20 18-03-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 59 forts.

Rapport från inspektion hos överflirmyndaren i Skinnskattebergs kommun den 14
november 2017

Coompanion Västmanland
2018-02-12
Inbjudan till årsstämma

Öppna jämförelser
Trygghet och säkerhet 2017
Bostadsbrand och brandförebyggande arbete

Kompetenscentrum för hälsa
Nyhetsbrev mars 2018
Rapportserie från CDUT med fokus på jämlik hälsa
Västmantands Läns Luftvårdsförbund
Kallelse till förbundsstämma

Ekomuseum Bergslagen
Protokoll, styrelsemöte 2018-03-02

Avesta kommun
Minnesanteckningar 2018-03-16
Avesta-Skinnskatteberg-Norberg Styrgruppsmöte upphandlingssamarbete

Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Sammanträdesprotokoll
förbundsdirektionen 2018-02-26

Skinnskattebergs kommun
180320
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2018-03-20

Skinnskattebergs kommun
180322
Ledningsutskottet, protokoll 2018-30-20

Skinnskattebergs kommun
180321
Tekniska utskottet, protokoll 2018-03-16

Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 59 forts.

180321
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 20 18-03-12

Skinnskattebergs kommun
180212
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 20 18-02-12

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnsk s
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-04-10 Sid. 8$

§60 Dnr2018.

Övriga frågor

Bertil Skog (MP) ställer fråga om huvudvattenledn ingen till Riddarhyttan.

Patric Gålbom (03) ställer fråga om IP-Only.

Birgit Barchiesi (SD) ställer fråga om de allmänna valen den 9 september 2018.

Angelique Nyström (03) ställer fråga om skogsbruksplan.

Angetique Nyström (03) ställer fråga om uppföljning av planer och strategier.

Kommunchefen svarar på frågorna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 61 Dnr2018.0294.101

Rekrytering av kommunchef

Kommunstyrelsen ska på sammanträdet besluta om rekryteringsgrupp för rekrytering av
ny kommunchef för Skinnskattebergs kommun. Vidare ska kommunstyrelsen besluta om
delegation för rekryteringsgruppen.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 46, föreslå kommunstyrelsen
g kommunstyrelsens presidium ska utgöra rekryteringsgrupp vid rekrytering av ny
kommunchef
att kommunstyrelsens presidium får delegation på att fatta beslut om att anställa ny
kommunchef

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Aneth Arvidsson (5), Bertil Skog (MP) och Helena
Norrby (C).

Bertil Skog (MP) yrkar g kommunstyrelsens presidium utökas så att samtliga partier ska
ingå i rekryteringsgruppen.

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

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag kommunstyrelsens
presidium ska utgöra rekryteringsgrupp vid rekrytering av ny kommunchef
samt fl kommunstyrelsens presidium får delegation på att fatta beslut om att
anställa ny kommunchef mot Bertil Skogs (MP) förslag kommunstyrelsens
presidium utökas så att samtliga partier ska ingå i rekryteringsgruppen och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt ledningsutskottets förslag.

Bertil Skog (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att kommunstyrelsens presidium ska utgöra rekryteringsgrupp vid rekrytering av ny
kommunchef

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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att kommunstyrelsens presidium får delegation på att fatta beslut om att anställa ny
kommunchef

[Jisterandes sign. Utdragsbestyrkande


