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§ 117 Dnr:2018.0141.600

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Kommunstyrelsen får på sammanträ&t aktuell information om eventuell kränkande
behandling på grundskola, förskola och fritidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbitdningsutskoaet beslutade 20 18-08-28, § 32, föreslå kommunstyrelsen

notera informationen till protokollet

Sektorchefen för sektor barn och utbildning föredrar ärendet.

Sektorchefen för sektor barn och utbildning anför att det för perioden från
kommunstyrelsens senaste sammanträde 2018-06-12 till dagens sammanträde 20 18-09-18
har totalt 7 incidentrapporter upprättats. Av dessa har 6 incidentrapporter upprättats för
grundskolan och en incidentrapport har upprättats för förskolan.

1 ärendet yttrar sig Carina Saindor (L) och Christine Bagger (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

j notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 118 2018.0771.101

Införande av en samordningsfunktion för elevhä)sans medicinska
del i Västmanland .

Region Västmanland rekommenderar regionstyrelsen och respektive kommun att besluta
om införande av en samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands
län. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-08-28, § 37, föreslå kommunstyrelsen
att ingå i samordningsfunktionen för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län
fl Skinnskatteberg kommuns del av samordningen finansieras inom ram

Sektorchefen för sektor barn och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

an ingå i samordningsfunktionen för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län

ifij Skinnskatteberg kommuns del av samordningen finansieras inom ram, dock uppgående
till maximalt 10000 kronor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebts
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 18-09-18 Sid. L72

§ 119 Dnr2018.0521.031

Uppsägning av avtal avseende ersättningen för Svenska för
invandrare,

Utbildningschef Henrik Junno vid Norra Västmanlands Utbildningsförbund har 20 18-06-19
inkommit med en skrivelse vari Norra Västmanlands Utbildningsförbund säger upp avtalet
avseende ersättning för Svenska för invandrare (SF1) som tecknades under år 2013.
Förbundsdirektionen beslutade 2018-05-28, § 49, att upprättat avtal 2013-01-01 om
ersättning för Svenska för invandrare sägs upp samt att ett nytt SFI-avtal upprättas med
berörda parter.

Observera att avtalet endast reglerar frågan om ersättningen från ägarkommunerna till
NVU. Frågan om nivån på ersättningen har tidigare behandlats av Ugarkommunerna under
år 2016 och år 2017. Se bifogade protokollsutdrag.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ilrendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 100, föreslå kommunstyrelsen
4flomförhandla det gamla avtalet med NVU och indexuppräkna 2013 års ersättningsnivå
till dagens nivå, som för år 2019 beräknas till 50885 kronor om PKV (prisindex för
kommunal verksamhet) följs, samt att utöka samarbetet med Skinnskattebergs integrations
och arbetsmarknadsenhet så att en lokal flexibel stödundervisning sker i t.ex. Sturelokalen
för Skinnskattebergseleverna

Sektorchefen för sektor barn och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Staffan Strid (M), Aneth Arvidsson (5) och Lena
Lovén-Rolén (5).

Staffan Strid (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget att räkna
på konsekvenserna av att använda en extern utförare.

Ordföranden ställer frågan am kammunstyrelsen är redo att gå till beslut och fmner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 119 forts.

att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget att räkna på konsekvenserna av
att använda en extern utförare

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 120 Dnr2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via liber 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 18-08-29, § 87, föreslå kommunstyrelsen
j godkänna informationen

lägga informationen till handlingarna

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Siindor (L), Lars Andersson (S), Angelique Nyström (OB), Lena
Lovén-Rolén (S), Aneth Arvidsson (5) och Tobias Jarstorp (5).

En ingående diskussion sker.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

g godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Sammanträdet ajoumeras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SkinnskattebéF
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-09-18 Sid. 175

§ 121 Dnr2018.0772l01

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per
201 8-07-31

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per 2018-07-3 1 har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 91, föreslå kommunstyrelsen
jj lägga informationen till handlingarna
att de viktigaste åtgärderna att vidta för förvaltningen är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingspian om prognosen ändras

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen redogör för prognosavvikelsen per juli
för verksamheterna totalt på helår är satt till + 3 847 tkr. Ekonomichefen redogör vidare för
att avvikelse från budget i utfall för verksamheterna per juli månad + 15 902 tkr.
Utfallsavvikelse denna period är främst hänförligt till statsbidrag samt Migrationsverkets
utbetalningar och semesterlöneskulder.

1 ärendet yttrar sig Carina SLindor (L), Aneth Arvidsson (S), Christine Bagger (OB),
Angelique Nyström (08) och Lena Lovén-Rolén (S),

Ekonomerna yttrar sig och svarar på frågor.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

lägga informationen till handlingarna

att de viktigaste åtgärderna att vidta för förvaltningen är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingsplan om prognosen ändras

( Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 122 Dnr2018.0364.101

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per
201 8-03-31 . .

.

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per 2018-03-3 1 har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Handlingarna i ärendet skickades ut till kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-12.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-04-25, § 53, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna
att de viktigaste åtgärderna för förvaltningen är att följa utvecklingen och förbereda en
handlingsplan om prognosen ändras

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, § 65,
lägga informationen till handlingarna

att de viktigaste åtgärderna att vidtaga för förvaltningen är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingsplan om prognosen ändras
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativa finansieringsförslag för underskottet
inom sektor vård- och omsorg till kommunstyrelsens sammanträde den 12juni

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 103,
att ärendet återremitteras till ledningsutskottet inkluderat uppdraget att ta fram en
konsekvensbeskrivning av förslaget. Dock undantaget vindskydd boulebanor samt
barnomsorg på obekväm arbetstid
att tillsvidare frysa följande engångssatsningar under år 2018 fram till dess att ett nytt
beslut fattas i ärendet:
- Extra medel NVU 230 000 kronor
- Projektanställd digitalisering inom VoO 450 000 kronor
- LSS-dagverksamhet 600 000 kronor
- Kartläggning VA-nät 1 300 000 kronor
- TT-system VA 500 000 kronor
- Detaljplaner 500 000 kronor

Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 92, föreslå kommunstyrelsen
att avsluta frysningen av engångssatsningarna och återgå till fortsatt arbete enligt plan

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 122 forts.

1 Urendet yttrar sig Carina Sändor (L).

Ordföranden ställerftågan om kommunstyrelsen är redo att gå till béslut 6ch finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att avsluta frysningen av engångssatsningarna och återgå till fortsatt arbete enligt plan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 123 Dnr2018.0724.l01

Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen

Tidigarb béslutat underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen, ilaterat 201 8-06-12
behöver justeras på grund av personalförändringar. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 97, föreslå kommunstyrelsen
att Kommunchef Marie Tollefsen Markström (tillträde 180903), ekonomichef Helena
Tengbert, ekonom Jan Byström eller ekonom Johan Mindetius, 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 samt stiftelseredovisning
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
att kommunstyrelsens ordförande Carina Sandor (L) och 1:e vice ordförande Helena
Norrby (C) att båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchef Marie
Tollefsen Markström, ekonomichef Helena Tengbert och sektorchef teknik och service
Gunilla Elander utses till firmatecknare och har rätt underteckna följande handlingar
köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lös egendom, sen’itut, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där
kommunen är part, skuidförbindelser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat om

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina &indor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Kornmunchef Marie Tollefsen Markström (tillträde 180903), 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 samt stiftelseredovisning
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 123 forts.

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

jj kommunstyrelsens ordförande Carina Sandor (L) och 1:e vice ordförande Helena
Norrby (C) att båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchef Marie
Tollefsen Marksiröm, ekonomichef Helena Tengbert och sektorchef teknik och service
Gunilla Elander utses till firmatecknare och har rätt underteckna följande handlingar

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lös egendom, senitut, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där
kommunen är part, skuldförbindelser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförbindelser förde borgensåtaganden fullmäktige beslutat om

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



• rSkinnsktt5berqs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-09-18 Sid. 180

§ 124 Dnr2OlS.0719.l01

Rutin för kontanthantering och handkassor

Syftet med rutinen är att säkerställa att koinmbnens kontanthantering sköts säkert och
redovisas på rätt sätt. 1 och med införande av “Rutin för korthantering och inköp” finns en
uttalad ambition att minska på kontanthanteringen till ett minimum.

1 de fall där handkassa eller försäljningskassa som hanterar kontanter behöver finnas är
enhetschef ytterst ansvarig för att hanteringen av kontantkassa är korrekt och följer
nedanstående rutin. Personal som anförtros uppdraget ska vara lämplig och väl insatt i hur
kassan ska hanteras och redovisas. Enhetschefen ansvarar för att rutinerna följs. Rutin för
kontanthantering och handkassor finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 93, föreslå kommunstyrelsen
an anta upprättad rutin för kontanthantering och handkassor

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (L).

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 rutin för kontanthantering och handkassor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 125 Dnr2018.0722.101

Fakturerings- och kravreglemente

Dessa bestämmelser syftar till étt ehhetligt och konsekvent agerande gällande faktureting
och kravhantering. Kapitalbindning och kreditförluster ska hållas på en så låg nivå som det
går. Hög kvalitet och likabehandling bör säkras upp gällande kreditgivning, avtal,
fakturerings- och kravverksamhet. Fakturerings- och kravreglemente finns upprättat.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 96. föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till fakturerings- och kravreglemente

Ekonomichefen föredrar ärendet.

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

Angelique Nyström (L) yrkar att tredje meningen under rubriken Fakturering och
kreditgivning ska lyda: Kontroll av ovanstående ska göras innan avtal skrivs på eller
beställningar utförs.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att tredje meningen under rubriken Fakturering och kreditgivning ska lyda: Kontroll av
ovanstående ska göras innan avtal skrivs på eller beställningar utförs.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäk tige

att anta upprättad rutin för kontanthantering och handkassor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 126 Dnr2018.0773.IOl

Fakturarutin

Förslag till fakturaruin ärupprättad och ska godkännas av kommunstyrelsén.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 95. föreslå kommunstyretsen
att anta upprättad fakturarurin

Ekonornichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (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 ledningsutskottets förslag

anta upprättad fakturarutin

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Ski n nskattbergs

Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoH

20 18-09-18 Sid. 183

§ 127

Instruktion för korthantering

Dnr 2018.0720.101

Användnfng åv betalkort kan förenkla administration och hantef ing aV inköp i tjänsten
genom att minska kontatahantering och rekvisitioner samt direktfakturor från icke avtalade
leverantörer. Med betalkort menas ett kort där hela det aktuella beloppet betalas genom
faktura. Skinnskattebergs Kommun har det juridiska betalningsansvaret för samtliga
betalkort. Korten är främst avsedda att användas i samband med mindre inköp som inte kan
göras via ordinarie beställningsrutiner.

1 Skinnskattebergs Kommun används betalkort av typen Privatkort, Inköpskort samt
Drivmedelskort. Instruktion för korthantering finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 94

stycke ett under privatkort ska utökas med kommunchef
Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 94, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad instruktion för korthantering

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (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 ledningsutskottets förslag

anta upprättad instruktion för korthantering



Skinnskatteberqs
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§ 128 2018.0680.700

Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och
sjukvård för tiden 2018-01-01—2018-06-30

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en rapport gällande inrapporterade
avvikelser i hälso- och sjukvård för tiden 2018-01-01—2018-06-30. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskonet beslutade 2018-08-27,
iL ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i rapporten
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-08-27, § 121, föreslå kommunstyrelsen

godkänna rapporten
j lägga rapporten till handlingarna

Sektorchefen för vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Bo Öberg (M) Roger Ingvarsson (S) och Lars
Andersson (8).

Roger Ingvarsson (8) yrkar att ärendet återrapporteras till nästa ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

godkänna rapporten

Qil lägga rapporten till handlingarna

ärendet återrapporteras till nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 129 2018.0617.039

Årsberättelse 2017, Familjerådgivning för Norberg, Fagersta och
Skinnskatteberg

Familjerådgivningen för Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg har inkommit med en
årsberättelse för år 2017. En ljänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-08-27, § 122, föreslå kommunstyrelsen
g godkänna upprättad årsberättelse 2017 för Familjerådgivningen för Norberg, Fagersta,
Skinnskalteberg.

Sektorchefen för sektor vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (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

ggodkänna upprättad årsberättelse 2017 för Familjerådgivningen för Norberg, Fagersta,
Skinnskatteberg.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 130 2018.0675.700

Verksamhetsberättelse för Öppenvårdsmottagningen Slussen

Öppenvårdsmottagningen Sluseri hai inkommit med en verksamhetsberättelse för år 2017.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-08-27, § 123, föreslå kommunstyrelsen
att lägga verksamhetsberättelse 2017 för Öppenvårdsmottagningen Slussen till
handlingarna

Sektorchefen för sektor vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (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 verksamhetsberättelse 2017 för Öppenvårdsmottagningen Slussen till
handlingarna

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 131 2018.0618.106

Överenskommelse om hälsoundersökning,
tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga
som placeras utanför hemmet

Region Västmanland och Länets kommuner har sedan maj 2015 en länsgemensam
överenskommelse och samverkansrutin: Läkarundersökning. bedömning av tandhälsa samt
former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i samband med att barn och unga
placeras i familjehem eller hem för vård och boende (HVB). En överenskommelse om
hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga som
placeras utanför hemmet med tilLhörande rutiner har upprättats. En tjänstesbivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-08-27, § 124, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna och teckna överenskommelsen, Överenskommelse om hälsoundersökning,
tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför
hemmet. Tillhörande rutiner i bilaga.

Sektorchefen för sektor vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (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 vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

godkänna och teckna överenskommelsen, Överenskommelse om hälsoundersökning,
tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför
hemmet. Tillhörande rutiner i biLaga.

1 Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 132 2018.0579.130

Nya gymnasielagen

From med den 1 juli 2018 har Migrationsverket möjlighet att besldta on att
verkställigheten skjuts upp för den som har ett verkställbart utvisningsbeslut och ansöker
om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Ett principbeslut i frågan om ersättning till
individer som söker stöd hos Skinnskattebergs kommun bör fattas. En reviderad
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-08-27, § 125, föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda gratis boende för
individer som innefattas av gymnasielagen på elevhem vid Aspebäcken

Sociakjänsten i Skinnskattebergs kommun utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd
för boende enligt 4 kapitlet, 2 § Socialtjänstlagen i de fall boende på elevhem vid
Aspebäcken ej är möjlig på grund av platsbrist
att finansiering för boende sker med statligt finansierade medel. Ramanslag 1:9 Ti/lJdlllgt
stöd till konnnwwrför ensamkoimnande unga asytvökande in. fl.
att ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuell prövning till
asylsökande som studerar på gmndskolenivå

Sektorchefen för sektor vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Vanja Leneklint (L), Helena Norrby (C), Lars
Andersson (S), Angelique Nyström (OB), Lena Lovén-Rolén (5), Christine Bagger (OB),
Aneth Arvidsson (5). Roger Ingvarsson (5) och Bertil Skog (MP).

Vanja Leneklint (L) yrkar att vård- och omsorgsutskottets beslut kompletteras med följande
att-sats: att ovanstående att-satser tidsbestäms till 2019-01-31.

Helena Norrby (C) yrkar bifall till värd- och omsorgsutskottets förslag.

Bertil Skog (MP) yrkar att vård- och omsorgsutskottets förslag Skinnskattebergs
kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda gratis boende för individer som innefattas
av gymnasielagen på elevhem vid Aspebäcken ändras till: g Skinnskattebergs kommun i
första hand i mån av plats ska erbjuda boende rör individer som innefattas av
gymnasielagen på elevhem vid Aspebäcken.
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§ 132 forts.

Sartmanträdet ajoumeras för paus.

Sammnträdet återupptas.

Carina Sindor (L) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag. Carina Sindor (L)
yrkar vidare bifall till Vanja Leneklints (L) yrkande.

Carina Sdndor (L) yrkar bifall till Bertil Skogs (MP) förslag.

Carina Sindor (L) yrkar att vård- och omsorgsulskottets förslag g finansiering för boende
sker med statligt finansierade medel. Ramanslag 1:9 Tillfällig! stöd till kommunerflir
ensamkonunande unga asylsökunde ni. fl. ändras till: g finansiering för boende sker med
statligt finansierade medel uppgående till 272 680 kronor. Ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till
kanununerför ensamko,nmande unga asylsökande m.fl

Carina Sindor (L) yrkar att ärendet behandlas på nästa ordinarie sammanträde med
Lommunstyrelsen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att Skinnskattebergs kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda boende för individer
som innefattas av gymnasielagen på elevhem vid Aspehäcken

Socialtjänsten i Skinnskattebergs kommun utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd
för boende enligt 4 kapitlet, 2 § Socialtjänstlagen i de fall boende på elevhem vid
Aspebäcken ej är möjlig på grund av platsbrist

finansiering för boende sker med statligt finansierade medel uppgående till 272 680
kronor. Ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till kommunerför ensamkonunande unga
osylsökande infi.

att ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuell prövning till
asylsökande som studerar på grundskolenivå

att ovanstående att-satser tidsbestäms till 2019-01-31

fl ärendet behandlas på nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

.
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§ 133 2017.0358.709

Tillnyktringsenheten, TNE

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13, § 121 att ingå i Region VistmanIands
Tillnyktringsenhet, att kostnaden uppgående till 126000 kronor/ år med årlig uppräkning
finansieras inom ram, att beslutet förutsätter att alla länets samtliga kommuner ingår i
Region Västmanlands tillnyktringsenhet. Regionstyrelsens beredning rekommenderar
Regionen och respektive kommun att godkänna redovisat upplägg för utveckling av
Tillnyktrings- och abstinensvård i Västmanland inklusive förslag till finansiering. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-08-27, § 126, föreslå kommunstyrelsen
g ingå i Regionens Tillnyktringsenhet och abstinensvård 1 Västmanland. Utvärdering och
uppföljning ska regleras i det kommande avtalet om platserna.
att godkänna den föreslagna beräknade kostnaden per kommun för Tillnyktringsenheten
och abstinensvård
att ovan beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i regionen och länets
övriga kommuner
att Skinnskatteberg kommuns del av finansieringen uppgående till 133 800 kronor för
budgetår 2019 tas via utvecklingsmedel och därefter inom ram

Sektorchefen för sektor vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet rörslag

att ingå i Regionens Tillnyktringsenhet och abstinensvård i Västmanland. Utvärdering och
uppföljning ska regleras i det kommande avtalet om platserna.

att godkänna den föreslagna beräknade kostnaden per kommun för Tillnyktringsenheten
och abstjnensvård

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 133

ovan beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i regionen och länets
övriga kommuner

att Skinnskatteberg kommuns del av finansieringen uppgående till 133 800 kronor för
budgetår 2019 tas via utvecklingsmedel och därefter inom ram

j Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 134 2018.0483.101

Årsredovisning år 2017 för Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Gemensamma hjälpmedélsnärnnden har till förvaltningen inkommit med Årsredvisfiig
2017— Förvaltningstotal Hjälpmedelcentrum. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- om omsorgsutskottet beslutade 2018-06-11, § 94, föreslå kommunfullmäktige
att fastslå Årsredovisning 2017— Förvaltningstotal Hjälpmedelcentrum

Carina Saindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Saindor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet förslag föreslå
kommunfuilmäktige

att godkänna Ärsredovisning 2017 — Förva1tningstota Hjälpmedelcentrum

f Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 135 2018.0056.702

Plan för 2018 års tillsyn enligt alkohollagen samt rapport från
2017 års tillsyn och handläggning .

Vård- och omsorgsutskouet har i uppdrag att handlägga frågor avseende ansökan om
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Skinnskattebergs kommun har ingen
egen tillsyn eller handläggning av alkoholärenden utan köper tjänsten från Avesta kommun.
Alkoholhandläggaren har upprättat en plan för 2018 års tillsyn och rapport från 2017 års
tillsyn och handläggning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- om omsorgsutskottet beslutade 20 18-06-11, § 95, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna tillsynspianen för 2018 samt rapport för 2017 års tillsyn och handläggning
att beslutet godkänna tillsynsplanen för 2018 samt rapport för 2017 års tillsyn och
handläggning skickas till Länsstyrelsen i Västmanland samt alkoholhandläggaren i Avesta

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet förslag

att godkänna tillsynsplanen för 2016 samt rapport ffir 2017 års tillsyn och handläggning

att beslutet godkänna tillsynsplanen för 2018 samt rapport för 2017 års tillsyn och
handläggning skickas till Länsstyrelsen i Västmanland samt alkoholhandläggaren i Avesta

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 136 Dnr2018.0249.l01

Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen

PöiS’altningens bedönning är att kommunstyrelsens delegationsordning är i béhov av att
revideras för att bättre tjäna sitt syfte. Syftet med delegering är att arbetsformerna ska
kunna anpassas till lokala förhållanden och att de förtroendevalda ska kunna avlastas
nitinärenden. 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 20 18-03-20, § 36, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande skola och
förskola enligt skollagen och gnrndskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
jfastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen (2010:1622)

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 51 enligt ledningsutskottets förslag
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande skola och
förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen (2010:1622)

Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 90, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande Socialtjänst
och äldre- och handikappomsorgen

Sektorchefen för sektor vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Skindor (L) och Vanja Leneklint (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet

Juscerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 136 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

an anta uppratrad reviderad delegationsordningför myndighetsärendén rörande Socialrjänst
och äldre- och handikappomsorgen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 137 Dnr2Ol8.0727.l0l

Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd
oh pension för förtroendevalda, OPF-KL, för Skinnskattebergs
kommun

OPF-KL antogs i sin helhet 20 14-09-08 i kommunfullmäktige. OPF-KL kräver
hanteringsregler och någon som administrerar det nya avtalet. Skinnskattebergs kommun
har valt att anlita KPA pension för denna hantering.

En tillämpningsanvisning har arbetats fram tillsammans med KPA pension och bör antas i
kommunfullmäktige innan årsskiftet 2018/2019. Tillämpningsanvisningen beskriver hur
hanteringen av reglementet OPF-KL ska regleras och vem som är ansvarig för vilka delar.
Avtalet tar även upp nivå på ekonomisk omställning samt aktiva omställningsinsatser. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 105, föreslå kommunfullmäktige
att anta tillämpningsanvisningen till OPF-KL

Carina Sdndor(L) anmäLer jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Helena Norrby (C) förste vice ordförande i kommunstyrelsen tjänstgör som ordförande i
detta ärende.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Lena Lovén-Rolén (S), Elisabeth Åberg (L), Patric
Gålbom (OB), Aneth Arvidsson (S), Bo Oberg (M) och Lars Andersson (5).

En ingående diskussion sker.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Vanja Leneklint (L) och Lars Andersson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

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

§ 137 forts.

20 18-09-18 Sid. 197

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag rörslå
kommunfullmäktige

att anta tillämpningsanvisningen till OPF-KL

4
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 138 Dnr2018.0678.l01

Reviderad mångfalds- och jämställdhetspolicy samt riktlinjer för
kränkande behandling

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska alla arbetsgivare med 25 anställda eller fler
upprätta en skriftlig plan för sitt jämstähldhetsarbete. Kommunfullmäktige beslutade 2017-
06-05, § 55. att anta upprättad mångfalds- och jämstälidhetspolicy, j anta reviderad och
omarbetad mångfalds- och jämställdhetsplan samt att kommunstyrelsen får delegation på
att uppdatera mångfalds- och jämstähldhetspolicyn vid behov.

Efter det att kommunfullmäktige beslutat att anta upprättad mångfalds- och
jämstälidhetspolicy samt att anta reviderad och omarbetad mångfalds- och
jämstähidhetspian har Diskrimineringsombudsmannen, DO, inkommit med synpunkLer.
Med anledning av detta föreslår förvaltningen att policy och riktlinjer revideras. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 90,

förvaltningen får i uppdrag att förtydliga stycke tre på sida tre “Alla anställda i
Skinnskattebergs kommun ska upplysas om ämnet och vara införstådda i att trakasserier
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller
repressalier inte accepteras på arbetsplatsen.”
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 90, föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad och omarbetad mångfalds- och jämställdhetspolicy samt riktlinjer för
kränkande särbehandling

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Christine Bagger (OB) och Angehque Nyström
(OB).

Christine Bagger (OB) 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 föreslå
kommunfullmäktige
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 138 forts.

att anta reviderad och omarbetad mångfalds- och jämställdhetspolicy samt riktlinjer för
kränkande särbehandling

j Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 139 Dnr2018.0729.101

Svar på intresseförfrågan från PRO Västmanland gällande
körstämma 1 Skinnskattebergs kommun år 2019

PRO Västmanland har inkommit med en intresseföffrågan gällande återinförande av
körstämman i Skinnskattebergs kommun år 2019. Kommunstyrelsen ska avge svar.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 106, föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun är intresserade av att PRO Västmanland anordnar körstämma
i Skinnskattebergs kommun under år 2019

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun är intresserade av att PRO Västmanland anordnar korstmma
i Skinnskattebergs kommun under år 2019

Jusrerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 140 Dnr2018.0726.l01

Gemensam nyföretagarrådgivning

1 syfte att få fler tartade lönsamma föteiag med lång levnadsfrekvens hat ett förslag om
länsgemensam lösning för nyföretagarrådgivning tagits fram. Nyföretagarcentrum föreslås
bedriva nyföretagarrådgivning i länets samtliga kommuner och därmed förväntas
tillgängligheten till en kvalitetssäkrad rådgivning i alla kommuner förbättras.

Ett förslag till nytt, gemensamt, sätt att arbeta med nyföretagarrådgivning i länet har tagits
fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Region Västmanland, några av
länets kommuner och Nyföretagarcentrum. Syftet är att få fler startade lönsamma företag
med lång levnadsfrekvens.

Förslaget är att Nyföretagarcentrum bedriver nyföretagarrådgivning i länets samtliga
kommuner. Införandet kan ske succesivt under en kommande tvåårsperiod (cirka),
kommunerna väljer vid vilken tidpunkt under denna period som förändringen genomförs.

Föiwäntade effekter av förändringen är tillgänglighet till kvalitetssäkrad rådgivning i alla
kommuner, tydliga och enhetliga rutiner, bättre uppföljning och statistik, effektiv
marknadsföring för att nå fler, med mera. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 104, föreslå kommunstyrelsen

godkänna redovisat förslag till länsgemensam nyföretagarrådgivning under förutsättning
att länets samtliga kommuner ingår, samt
att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina S’&ndor (L), Helena Norrby (C) och Aneth Arvidsson (8).

Helena Norrby (C) och Aneth Arvidsson (S) 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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskateb€f
&pc1zrniun Sammantradesprotokoll

Kommunstyreisen 20 18-09-18 Sid. 202

§ 140 forts.

att godkänna redovisat förslag till länsgemensam nyföretagarrådgivning under förutsättning
att länets samtliga kommuner ingår, samt

att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 141 Dnr2018.0504.008

Ansökan om verksamhetsstöd för år 2019 från Brottsofferjouren
Västmanland

En ansökan om verksamhetsstöd för år 2019 har inkommit från Brottsofferjouren
Västmanland. Brottsofferjouren ansöker om 6 kronor per capita uppgående till 26 574
kronor för år 2019. För år 2018 beviljades Brottsofferjouren 25000 kronor i
verksamhetsstöd.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 107, föreslå kommunstyrelsen
att Brottsofferjouren Västmanland beviljas 26 574 kronor i verksamhetsstöd för år 2019
att finansiering sker inom ram

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

at! Brottsofferjouren Västmanland beviljas 26 574 kronor i verksamhetsstöd för år 2019

att finansiering sker inom ram

fJusterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 142 Dnr2018.0432.101

Verkställighet av beslut gällande inköp av tomtmark för
projektering av brandstation

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 94 att ge förvaltningen i uppdrag att verkstäfla
köp av fastigheten Skinnskatteberg- Eriksbo 3:1 mot en kostnad av maximalt 300 000 kr,
exklusive kostnad för avstyckning, att finansiering för inköp av tomtmark samt
lantmäterikostnad för avstyckning av fastigheten sker genom redan beslutade medel för
projektering. För att köp ska vara aktuellt så vill förvaltningen försäkra sig om att en
byggnation är möjlig och har ansökt hos Miljö- och byggnadsnämnden om förhandsbesked
avseende bygglov för nybyggnarion av brandstation. Miljö- och byggnadsnämnden
beslutade 2018-06-21 § 63 att avslå ansökan om förhandsbesked. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 94
jge förvaltningen i uppdrag att verkstäfla köp av fastigheten Skinnskatteberg- Eriksbo 3:1

mot en kostnad av maximalt 300 000 kr, exklusive kostnad för avstyckning
att finansiering för inköp av tomtmark samt lantmäterikostnad för avstyckning av
fastigheten sker genom redan beslutade medel för projektering

Tekniska utskottet beslutade 20 18-09-03, § 59, föreslå kommunstyrelsen
gjj lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen för sektor teknik och service föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina SLindor (L), Aneth Arvidsson (S), Lars Andersson (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

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 143 Dnr2015.1017.lOl

Policy och riktlinjer vid avyttring av kommunala fastigheter

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 100 Mdtion angående Riktlinj& Éör avyttring
av kommunens fastigheter, bifalla motionen. Förvaltningen har upprättat ett förslag till
policy och riktlinjer för avyttring av kommunala fastigheter. En tjänsteskrivelse i ärendet
har upprättats.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-1 1-27, § 10
att överlämna beslutet till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 2018-04-66, § 40 föreslå kommunfulimäktige
att anta Policyn och riktlinjer för avyttring av fastigheter för Skinnskattebergs kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 92
att återremiss av dokumentet Policy och riktlinjer vid försäljning av mark och fastigheter
ägda av Skinnskattebergs kommun. Detta med motiveringen att s 4 Avyttring av
outnyttjade fastigheter behöver förtydligas.

Tekniska utskottet besluta 20 18-09-03, § 62, föreslå kommunfullmäktige
att anta Policyn och riktlinjer för avyttring av fastigheter för Skinnskattebergs kommun

Sektorchefen för sektor teknik och service föredrar ärendet.

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

Angelique Nyström (OB) yrkar att följande mening under rubriken Industrimark för
ändamålet handel och andra verksamheter stryks: Försäljningar som genomförs av
kommunens bolag beslutas av styrelsen i bolaget.

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

Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebergs
3LZköiitun Sammantradesprotokoll

Kommunslyrelsen 2018-09-18 Sid. 206

§ 143 forts.

följande mening under rubriken Industrimark för ändamålet handel och andra
verksamheter stryks: Försäljningar som genomförs av kommunens bolag beslutas av
styrelsen i bdlaget .

jg anta Policyn och riktlinjer för avyttring av fastigheter för Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 144 Dnr2018.0418.101

Utredning gällande omvandling av lägenheter till +65- boende

Förvaltning har utrett möjlighetbn att omvandla lägenheler till +65- boende. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-05-28, § 51 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att omvandla lägenheter på
Släntvägen och Centralvägen 19 till +65- boende

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 95 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att omvandla lägenheter på
Släntvägen och Centralvägen 19 till +65- boende

Tekniska utskottet beslutade 20 18-09-03, § 63, föreslå kommunstyrelsen
g lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen för sektor teknik och service föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina &indor (L), Bo Öberg (M), Staffan Strid (M), Aneth Arvidsson
(S), Vanja Leneklint (L) och Solveig Hammarström (L).

Staffan Strid (M) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska utskottet för vidare analys.

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 för vidare analys



Skinnskaftebé?s
•3rk&hn,un Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-09-18 Sid. 208

§ 145 Dnr2018.0740.106

Årsredovisning för 2017 VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö Kommti6alrörbund har överlämnat årsredovisning 2017 till
medlemskommunerna för fastställande.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 18-09-03, § 64, föresla kommunfullmäktige
att godkänna upprättad irsredovisning för 2017 VafahMiljö Kommunalförbund
att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet

Sektorchefen för sektor teknik och service föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

Kommunstyrelsen enas om att direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund ska bjudas in
till kommunstyrelsen.

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

j godkänna upprättad årsredovisning för 2017 VafabMiljö Kommunalförbund

bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 146 Dnr 2018.0447.101

Svar på medborgarförslag att anlägga blomsterängar på lämpliga
grönområden

.

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Benny Blomqvist. Förslaget
gäller anläggande av blomsterängar på lämpliga grönområden. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-04. § 34
att överlämna medborgarförslaget till kommunslyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 2018-09-03, § 67, föreslå kommunstyrelsen
att bifalla medborgarförslaget

Carina Stindor (L) föredrar ärendet.

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

Angelique Nyström (OB) och Christine Bagger (OB) yrkar bifall till tekniska utskottets
förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att bifalla medborgarförslaget
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§ 147 Dnr2018.0222.101

Svar på medborgarförslag angående gymnastiksalen

Ettrnedborgarförslag i mbricerai ärende har inkommit &å&Sofia Nyström Hollanti.
Förslaget gäller en upprustning av lilla gymnastiksalen i Skinnskatteberg. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-06-04, § 35
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 18-09-03, § 68, föreslå kommunstyrelsen
fl bifalla medborgarförslaget

Carina SLindor (L) föredrar ärendet.

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

Angelique Nyström (OB) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att bifalla medborgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 148 Dnr20l8.0280.10l

Svar på medborgarförslag angående markis på Solgården

Ett medborgarfår1ag i rubricerat ärende har Inkommit från Ingrid Engkind. Förslaget gäller
utbyte av en trasig markis vid färsko[an Solgården. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-04, § 36
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 18-09-03, § 69, föreslå kommunstyrelsen
att bifalla medborgarförslaget

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets rörslag

att bifalla medborgarförslaget

Jusrerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 149 Dnr 2018.0459. 101

Svar på motion angående “Stärk kompetensförsörjningen i norra
Västmanland” . .

En motion i rubricerat ärende har inkommit frän Tony Bölja (S). En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-06-04, § 37,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 108, föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

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 bifafla motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 150 Dnr 2018.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, §
188 och reviderad av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är
kommunens samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedetsnämnd 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 Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetspian, mål samt tidigare beslut ej
ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 15]

Övriga rapporter

Här läihnas Fapporter som inte hän förs till ärenden på dagens föredngnings1ista.

Vid dagens sammanträde lämnades rapport från Valnämndens ordförande om hur
valarhetet fungerat i kommunen.

‘ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 152 Dnr2018.0748.002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

Angelique Nyström (OB) och Christine Bagger (OB) anmäler jäv och deltar ej i
handläggning eller beslut i detta ärende.

Kommunstyrelsen beslutar

fl godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 153 Dnr 2018.

Delgivningar

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel
folkhälsa m.m.
HSLF-FS 2017:77
Utkom från tryckeriet den 6april 2018
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg
inom hälso- och sjukvården

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Ekonomirapporten, maj 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:22
Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkular 18:23
Overenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:24
Overenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:21
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:25
Overenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7,
9-12

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:27
Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:28
Lag fr om 1juli2018 om Plan för återgång i arbete

Region Västmanland
Protokoll 2018-04-06
Strategisk regional beredning

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 153 forts.

Region Västmanland
Protokoll 2018-06-08
Strategisk regional beredning

Region Västmanland
Trafikrneddelande
Kollektivtrafikförvaltningen

Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag
Protokoll 2018-05-17
FSD AB:s ordinarie årsstllmma

Migrationsverket
Skrivelse 2018-06-28
Så påverkar nya gymnasielagen kommunerna

Skinnskattebergs kommun
180611
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-06-11

Skinnskattebergs kommun
180815
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-08-15

Skinnskattebergs kommun
180827
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-08-27

Skinnskattebergs kommun
180905
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2018-08-28

Skinnskattebergs kommun
180905
Ledningsutskottet, protokoll 2018-08-29

Skinnskattebergs kommun
180905
Tekniska utskottet, protokoll 2018-09-03

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 154 Dnr 2018.

Övriga frågor

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om skolskjufs.

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om skolledningen.

Sektorchefen för sektor barn och utbildning svarar på frågorna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


