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§ 155 Dnr2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden 1 Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via 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 2018-10-03, § 115, föreslå kommunstyrelsen

godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Bredbandssamordnaren svarar på frågor.

1 ärendet yttrar sig Carina &indor (L), Christine Bagger (08), Rolf Andersson (C) och
Angelique Nyström (L).

Christine Bagger (08) yrkar att följandc ska noteras till protokollet: att förvaltningen bör
ordna ett öppet möte med IP-Only i tätorten där kommuninvånare kan ställa frågor ang.
fibernätet.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att förvaltningen bör ordna ett öppet möte med IP-Only i tätorten
där kommuninvänare kan ställa frågor ang. fibernätet

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 156 Dnr2018.0786.101

Svar på remiss angående bygglovstaxa för år 2018

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 20 18-04-26, § 37 föreslå kommunfullmäktige att
anta upprättad hygglovstaxa. Enligt kommunallagens 5 kapitel, § 28 ska kommunstyrelsen
alltid ges tillrälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämn eller av en
fullmäktigeberedning. Komrnunfttllmäktiges presidium önskar att kommunstyrelsen
inkommer med skriftligt yttrande senast den 1 november. En tjänsteskrivelse i ärendet är
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 116, föreslå kommunstyrelsen att avge följande
yttrande
att kommunfullmäktige ska anta taxekonstruktionen
att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för utarbetande av en lättförståelig prislista som
riktar sig direlt mot medborgarna för varje år

Carina Siindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Siindor (L), Angelique Nyström (OB), Lena Lovén-Rolén (Sh
Christine Bagger (OB), Helena Norrby (C) och Elisabeth Äherg (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag att avge följande
yttrande

att kommunfullmäktige ska anta taxekonstruktionen

att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för utarbetande av en lättförståelig prislista som
riktar sig direkt mot medborgarna för varje r

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 157 Dnr2018.0612.003

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskallebergs
kommun med bilagor fasta arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Skinnskattebergs kommun för åren 201 9-2022

Nuvarande arvodesreglemente för förtroendevalda antogs av kommunfullmäk-tige 2011-II-
21, § 58. Det heslutades även då att reglementet skulle utvärderas 2012 då det variti bruk i
ett kalenderår. En rapport angående den praktiska tillämpningen överlämnades till
ledningsutskottet 2013-02-19, och utskottet beslutade att ett förslag till förändringar skulle
arbetas fram. Förslaget skickades på remiss till de politiska partierna och ett remissvar
inkom. Förvaltningen arbetade fram ett ändringsförslag som presenterades och antogs av
kommunfullmäktige 2013-11-24, § 73.

Avdelning personal och kansli administrerar rapporteringen av förtroendevaldas
ersättningar utifrån närvarolistor från sammanträden och månadsrapporter. Det finns ett
behov till förenkling av reg[ementet då många av ersättningstyperna är svåra att bedöma
och! eller används sällan eller aldrig.

En genomgång av de mest rapporterade arvodestyperna är 2017 har och det visade sig att
det med fbrdci skulle gå att genomfo a denna förenkling utan att den förtroendevalda lider
ekonomisk förlust. 1 revideringen ingår även att reglera ersättningsnivåerna på de
arvodestyper som inte beslutas i budget.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsuiskotiet beslutade 2018-10-03, § 117,
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i upprättat förslag till
arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattebergs kommun för åren 20 19-2022
att förvaltningen får i uppdrag att revidera bilaga ersättningar till förtroendevalda i
Skinnskattehergs kommun för åren 2019-2022 rörande kilometerersättningen till
fönroendevalda
att överlämna bilagorna fasta arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Skinnskattebergs kommun för åren 20 19-2022 till kommunstyrelsen för förslag till beslut
till kommunfullmäktige

Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 117, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattebergs
kommun för åren 20 19-2022

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 157 forts.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Szindor (L), Lena Lovén-Rolén (S). Staffan Strid (M), Vanja
Leneklint (L), Tobias Jarstorp (L), Angelique Nyström (OB), Lars Andersson (5). Bo
Öberg (M),

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

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 revidera bilaga ersättningar till förtroendevalda i
Skinnskattebergs kommun för åren 2019-2022 rörande ordförande Tekniska utskottet 5,4
Andel (%) av inkomsthasheloppet, ordförande Barn- och uthildningsutskottet 5,4 Andel
(Ck) av inkomsthasheloppet, ordförande Miljö- och byggnadsnämnden 5,7 Andel (%) av
inkomstbasbeloppet, Sarnmanträdesan’ode 1:atimman KF 0.48 Andel (%)av
inkornsthasbeloppet

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattehergs
kommun med bilagor fasta arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Skinnskattehergs
kommun för åren 20 19-2022
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§ 158 Dnr2018.0789.101

Budget och mål för år 2019 samt verksamhetspian för åren 2020-
2021 för Skinnskattebergs kommun

Förslag till budget och mål för år 2019 samt verksamhetsplan för åren 2020-202 1 för
Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-10-03, § 118,
att överlämna förslag till beslut gällande att godkänna upprättat förslag till laxor och
avgifter för år 2019 till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till
4 384 000 kronor till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande investeringshudgeten för år 2019 uppgående till
40 000 000 kronor till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande driftrambudget för är 2019 till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande inriktningsmål för Skinnskattebergs kommun till
kommu nstyre Isen

Ledningsutskottet beslutade 20 18-10-03, § 118, föreslå kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona
att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR, uppgående till maximalt 1,5
procent av skatteintäkter och statsbidrag
att anta upprättat budgetförslag avseende utökad drift uppgående till 5 500 tkr. Detta
fördelat på:

- 1 300 tkr till Norra Västrnanlands Utbildningsförbund, NVU, för att
finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs totala budgetäskande.
Detta inkluderar 374 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av
NVUs äskande gällande rätt till Komvux.

- 375 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande
gällande Naturbruk yrkesvux i Skinnskatteberg.

- 800 tkr till ökade kostnader för fjärrvärme till kommunala fastigheter.
- 50 tkr till energideklaration.
- 150 tkr till ökade elkostnader för kommunala fastigheter.
- 60 tkr till gemensam ledningsfunktion WMKF/Närke.
- 500 1kr till barnomsorg på obekväm arbetstid.
- 100 tkr till överförmyndarnämnden för arvoden för sammanträden, förlorad

arbetsförtjänst och övriga kostnader för förtroendevalda.
- 100 tkr till utökning av Skinnskattebergs kommuns revisorers budget enligt

kommunfullmäktiges presidiums beslut 2018-05-21.
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 158 forts.

- 200 tkr till kommunchef för att täcka ökade lönekostnader efter
nytillsättning.

- 170 tkr till utökad tjänst för beredskaps- och säkerhetssamordnare.
- 0 kr till trygg och säker hemgång, somatik. Finansiering sker inom ram.
- 1 695 tkr till buffert för förstärkning av personal.

att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att detta
finansieras inom ram

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina SLindor (L), Staffan Strid (M). Christine Bagger (OB). Tony
BöLja (5), Lena Lovén-Rolén (5). Angelique Nyström (08) och Bo Oberg (M).

Ekonornerna yttrar sig och svarar på frågor.

Angelique Nyström OB) yrkar att taxor och avgifter återremitteras till förvaltningen för
revidering.

Carina Saindor (L) yrkar att kommunstyrelsen ska notera följande till protokollet: Med
anledning av att endast Liberalerna och Moderaterna har rärdigarbetade budgetförslag
hordläggs Budget 2019 med plan 2020-2021, förutom skatten, till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att följande noteras till protokollet: Med anledning av alt endast Liberalerna och
Moderaterna har färdigarbetade budgetförslag bordläggs Budget 2019 med plan 2020-2021,
förutom skatten, till nästa sammanträde med kommunstyrelsen

att återemittera taxor och avgifter till förvaltningen för revidering

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 158 forts.

i övrigt bordlägga ärendet

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona

Justerandes sign .Utdragsbestyrkande
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§ 159 Dnr2018.0787.l0l

Pollcy och riktlinjer för upphandling och inköp

Tidigare granskningar av Skinnskattebergs kommuns revisorer har påtalat behovet att
styrdokument för upphandling och inköp bör revideras. Avesta kommuns
upphandlingskontor har uppdarerat policy och riktlinjer för upphandling och inköp. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-10-03, § 119, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till policy för upphandling och inköp
att anta upprättat förslag till riktlinje för upphandling och inköp

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommu ufullmäktige

li anta upprättat förslag till policy för upphandling och inköp

j anta upprättat förslag till riktlinje för upphandling och inköp

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 160 Dnr20l8.0192.101

Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige beslutade 20 17-02-13 § 8, Förändring av den politiska organisationen
och förvaltningsorganisationen: överförmyndarnämnd med 3+2 ledamöter ska inrättas
från och med 2019-01-01 samt erforderliga styrdokument framtas och beslutas av
kommunfullmäktige senast i juni år 2018.

Förvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd.
Revideringen rör 3 § andra stycket vari sekreterarfunktionen regleras. 1 övrigt är
reglementet oförändrat. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 35,
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i reglementet för
övertörrnyndarnämnd

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 35, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag tili reglernente för överförmyndarnämnd
att upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd gäller från och med 2019-01-
01

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-lO, § 53,
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i Reglemente för
Överförmyndarnämnd enligt Angelique Nyströms (08) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 53, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd
att upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd gäller från och med 2019-01-
0I

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-06-04, § 29, enligt kommunstyrelsens förslag
att anta upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd
att upprättat förslag till reglemente för överförmyndamämnd gäller från och med 2019-01-
01

Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 120, föreslå kommunfullmäktige

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 160 fons.

att ändra § 3 andra stycket i reglementet för överförmyndarnämnd till “Sekreterare för
nämnden är sekreterare från kommunslyrelsens kansli eller annan tjänsteman enligt
styrelsens beslut.”

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Stindor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets rörslag föreslå
kommunfullmäktige

all ändra § 3 andra stycket i reglementet för överförmyndarnämnd till “Sekreterare för
nämnden är sekreterare från kommunstyrelsens kansli eller annan tjänsteman enligt
styrelsens beslut.”

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 161 Dnr2018.0790.101

Uppföljning av näringslivsstrategi för Skinnskattebergs kommun

Kommunstyrelsen beslutade 20 16-02-02 § 6 att bifalla förslaget till Näringslivsstrategi
20 [6-2020. Styrande för utformningen av detta dokument ligger Skinnskattebergs
kommuns övergripande mål för kommunen näringslivsarbete. Uppföljningen syftar till att
beskriva och redovisa hur näringslivsstrategin tillämpats och dess utfall. Näringslivsarbetet
redovisas också i kommunens generella processer såsom bokslut och ekonomi- och
resultatuppföljning. Strategin ska följas upp årligen. Då rekrytering genomfördes under
hösten med påföljden att nya arbetsrntiner även skulle utformas och förankras, gjordes
bedömningen att en sammanslagning av uppföljning av verksamhetsår 2016 och 2017 var
motiverad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 121, föreslå kommunstyrelsen
att tacka för informationen
att godkänna upprättad uppföljning av näringslivsstrategi för Skinnskauebergs kommun

Sektorchefen för näringsliv och utveckling föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Tony Bölja (5), Christine Bagger (OB), Angelique
Nyström (OB), Lena Lovén-Rolén (S) och Vanja Leneklint (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att tacka för informationen

att godkänna upprättad uppföljning av näringslivsstrategi för Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 162 Dnr2018.0791.101

Genomförandeplan för regional transportintrastrukturpian för
Västmanlands län 201 8-2019 med utblick till 2024

Region Västmanlands Regionala Strategiska Beredning har 20 18-04-06, § 21 i ärendet
Genomförande av regional transportinfrastwkturplan rekommenderat regionen och
respektive kommun att godkänna Genomförandeplan för regional transportinfrastmkturplan
för Västmanlands län 2018-20 19 med utblick till 2024.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 122, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslaget till Genomförandeplan för regional transportinfrastrukturplan för
Västmanlands län 2018-2019 med uthlick till 2024

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

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

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att godkänna förslaget till Genomförandeplan för regional transportinfrastrukturplan för
Västmanlands län 2018-20 19 med utblick till 2024

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 163 Dnr2018.0794.101

Organisatorisk flytt av verksamhet IT-strategi och service från
sektor näringsliv och utveckling till sektor teknik och service

Skinnskattebergs kommuns IT-verksamhet har sedan 2013 tillhört sektor Näringsliv och
utveckling. Detta då IT-verksamhetens behov av ledarskap vid den tidpunkten bättre kunde
tillgodoses genom en flytt från sin dåvarande hemvist på Ekonomienheten. Många av de
numera samordnade frågorna inom verksamheten (193) IT-service och support ligger dock
närmare sektor Teknik och service än sektor Näringsliv och utveckling. Tanken är därmed
att genomföra en organisationsförändring för att ytterligare vinna de synergier och
följaktligen en bättre effektivitet, vilket beskrivs i bilagd konsekvensanalys. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-10-03, § 125, föreslå kommunstyrelsen
att en organisatorisk flytt enligt förutsättningar i konsekvensanalysen godkänns för
genonfo••rande 1januari 2019
att budget om 3 154 tkr överförs till sektor teknik och service från sektor näringsliv och
utveckling per den 1januari 2019
att till den 31januari 2019 ha utvärderat organisationens behov och utifrån detta framtagit
en utvecklingsplan för sektor näringsliv och utveckling

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att en organisatorisk flytt enligt förutsättningar i konsekvensanalysen godkänns för
genomförande 1januari 2019

budget om 3 154 tkr överförs till sektor teknik och service från sektor näringsliv och
utveckling per den 1januari2019

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ck
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§ 163 forts.

att till den 31januari 20)9 ha utvärderat organisationens behov och utifrån detta framtagit
en utvecklingspian för sektor näringsliv och utveckling

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 164 Dnr2018.0080.023

Feriejobb sommaren 2018— rapport

Förvaltningen har upprättat en rapport över feriejobb sommaren år 2018 som ska
godkännas av kommLlnstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03. § 123,
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 123, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättad rapport
att lägga rapporten till handlingarna

Carina Sindor (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 .ia besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna upprättad rapport

att lägga rapporten till handlingarna

isterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 165 Dnr2018.0793.lOl

Dokumenthanteringsplan — avdelning ekonomi

Förvaltningen har upprättat förslag till dokurnenthanteringsplan för avdelning ekonomi som
ska antas av kommunstyrelsen.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 124, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad dokumenthanteringsp!an för avdelning ekonomi

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sgndor (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 dokumenthanteringsplan för avdelning ekonomi
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§ 166 Dnr: 2018.0141.600

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Utskottet ges aktuell information om eventuell kränkande behandling på grundskola,
förskola och fritidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 18-10-02, § 43, föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Sektorchefen för sektor barn och utbildning föredrar ärendet.

Sektorchefen rör sektor barn och utbildning anför att det för perioden 20 [8-08-28 till 20 18-
10-01 har upprättats 8 incidentrapporter. Samtliga incidentrapporter har upprättats för
grundskolan. Sektorchefen informerar vidare kommunstyrelsen om att förvaltningen har
anmält sig själv till skolinspektionen gällande bristande rutiner kring hanteringen av
nationella prov.

1 ärendet yttrar sig Carina &Indor (L), Lena Lovén-Rolén (S), Angelique Nyström (OB)
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

att notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 167 2017.0260.101

Begäran om förlängning av tidigare anslagna utvecklingsmedel
från sektor barn och utbildning

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-03-07, § 46, att omfördela 1 500 000 kr från det extra
statsbidraget 2017, samt 500 000 kr från utvecklingsmedel till förskolekapacitet under
kalenderåren 2016-2018. De 500 000 kr som beslutades till förmån för förskolekapacitet
gällande utvecklingsmedel har hittills inte utnyttjats. Däremot ser förvaltningen ett behov
under 2019 att förlänga hyresavtalet med PCS Modulsystem AB fram till 20 19-06-30 så att
hela läsåret 20 18/2019 innefattas. Därmed vill förvaltningen förlänga beslutet gällande
utvecklingsmedel till förskolekapacitet under 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 20 17-03-07, § 46

omfördela 1 500 000 kr från det extra statsbidraget 2017, samt 500 000 kr från
utvecklingsmedel till förskolekapacitet under kalenderåren 2016-2018.

Barn- och uthildningsutskotret beslutade 2018-10-02, § 51, föreslå kommunstyrelsen
att förlänga anslaget på 500 000 kr gällande förskolekapacitet till år 2019

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Siindor (L).

Carina Sdndor (L) yrkar att beslutet förtydligas med vad anslaget skall användas till, “jg
förlänga anslaget på 500 000 kr gällande förskolekapacitet till år 2019, att användas till
modulenheterna på Solgården och Klockarbergsskolan”.

Sektorchefen för sektor barn och utbildning yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Sindors (L)förslag

att förlänga anslaget på 500 000 kr gällande förskolekapacitet till år 2019, att användas till
modulenheterna på Solgården och Klockarbergsskolan
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 168 2018.0784.101

Omfördelning av investeringsmedel

1 budgeten, beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 89, avsattes 3000 tkr till
utökning av lokaler/moduler till Klockarbergsskolan. Av dessa medel kommer 1650 tkr
användas till uppförande av moduler vid Klockarbergsskolan. Därmed vill förvaltningen
omfördela en del av det riktade anslaget utökning av lokaler/moduler till
Klockarbergsskolan på 1350 tkr. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-10-02, § 50, föreslå kommunstyrelsen
att omfördela 1 350 000 kr från Klockarbergsskolan; utökning av lokaler/(fritkLvhe,nmet
behöver större) inoduler? till inköp av två stycken klätterställningar (material samt
montering), förvaringsutrymmen utegårdar och markiser

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

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

Sektorchefen för sektor barn och utbildning och kommunchefen yttrar sig.

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 omfördela 1 350 000 kr från Kloekarbergsskolan: utökning av Iokaler/(fritkLhennnet
behöver större) moduler? till inköp av två stycken klätterställningar (material samt
montering), förvaringsutrymmen utegårdar och markiser

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 169 2018.0785.600

Verksamhetspian för läsåret 2018/2019 för sektor barn och
utbildning

Förvaltningen har sammanställt en verksamhetspian för läsåret 2018/2019.
Därmed vill förvaltningen att huvudmannen fastställer verksamhetsplan 2018/2019 för
sektor Barn och utbildning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2018-10-02, § 48, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa verksamhetsplan 2018/2019 för Sektor Barn och utbildning

Sektorchefen för sektor barn och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (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

att fastställa verksamhetspian 2018/2019 för Sektor Barn och utbildning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 170 20180408.101

Svar på brev från intressefäreningen Riddarhyttans skola

Kommunstyrelsen har mottagit en skrivelse från Intressegruppen för Riddarhyttans skola
skriven av ordf. Mikaela Björklund. Kommunstyrelsens presidium har överlämnat
skrivelsen till Barn och utbildningsutskottet för upprättande av svar. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2018-10-02, § 45, föreslå kommunstyrelsen
att avge följande svar

Tack för Er skrivelse och Ert stora engagemang gällande Riddarhyttans skola.
Barn och utbildningsutskottet har mottagit och tagit del av innehållet i skrivelsen (20 18-05-
04, Dnr 2018.0408.101) från Intressegruppen för Riddarhyttans skola skriven av ordf.
Mikaela Björklund. Skrivelsens innehåll har presenterats till kommunstyrelsen som
informations- och utrcdningsunderlag till framtida politiska beslut gällande Riddarhyttans
skola.”

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 avge följande svar

“Tack för Er skrivelse och Ert stora engagemang gällande Riddarhyttans skola.
Barn och utbildningsutskouei har mottagit och tagit del av innehåller i skrivelsen (2018-05-
04, Dnr 2018.0108.101) från Intressegruppen för Riddarhyttans skola skriven av ordf.
Mikaela Björklund. Skrivelsens innehåll har presenterats till kommunstyrelsen som
informations- och utredningsunderlag till framtida politiska beslut gällande Riddarhyttans
skola.”

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 171 2018.0125.10!

Utredning gällande Riddarhyttans skola

Kommunfullmäktige beslut 20 18-09-03, § 47 att bifalla motionen angående Riddarhyttan
skola inlämnad av Aneth Arvidsson (5), Roger Ingvarsson (5) och Elof Engman(S). En
utredning gällande Riddarhyttan skola har färdigställts. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 16
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-05-22, § 24 föreslå kommunstyrelsen
att bifalla motionen

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 88, enligt barn- och uthildningsutskottets
förslag föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 47
att bifalla motionen

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-10-02, § 47, föreslå kommunfullmäktige
lägga rnredning angående Riddarhyttans skola till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Tobias Jarstorp (L), Birgit
Barehiesi (SD). Christine Bagger (OB). Angelique Nyström (OB) och Roger Ingvarsson
(S).

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för kompletteringar
med elevunderlag p längre sikt (barn födda 20 13-2018), basera elevunderlaget även från
familjer i närliggande ytterområden (alla tiLltänkta elever både nya och redan inskrivna).
fritidsverksamhet redovisas separat i utredning, undersöka möjligheterna till alternativa
driftsformer för fritidsverksamhet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 171 forts.

Carina Sindor (L) yrkar avslag till Lena Lovén-Roléns (S) yrkande med motiveringen att
en större utredning om fritidshem och skolverksamhet i kommunen ingår i utredningen om
lUockarbergsskolans lokaler.

Carina Szindor (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag.

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

Ordförande ställer proposition på Carina &indors (L) yrkande att avslå Lena Lovén-Roléns
(S) yrkande med motiveringen att en större utredning om fritidshem och skolverksamhet i
kommunen ingår i utredningen om Klockarhergsskolans lokaler mot Lena Lovén-Roléns
(Sj yrkande att ärendet återrernitteras till förvaltningen för kompletteringar med
elevunderlag på längre sikt (barn födda 2013-2018), basera elevunderlaget även från
familjer i närliggande ytterområden (alla tilltänkta elever både nya och redan inskrivna),
fritidsverksamhet redovisas separat i utredning, undersöka möjligheterna till alternativa
driftsformer för fritidsverksamhet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Carina
Sindors (L) förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.

Voteringen utfaller så att Carina Sindors (L) förslag får 6 röster och Lena Lovén-Roléns
(5) förslag får 9 röster.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till förvaltningen för kompletteringar med elevunderlag på längre
sikt (barn födda 2013-2018), basera elevunderlaget även från familjer i närliggande
ytterområden (alla tilltänkta elever både nya och redan inskrivna), fritidsverksamhet
redovisas separat i utredning, undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer för
fri tidsverksamhet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 172 2018.0529.101

Utökning av Klockarbergsskolans lokaler - återrapportering

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 89 att alternativa långsiktiga förslag tas fram till
lokaler för utökning av Klockarbergsskolans lokaler, att förutom undervisningslokaler ska
även hänsyn tas för Fritidshemmets behov samt behov av plats i matsalen för intagande av
lunch, att alternativen tas fram och då i första hand i kommunens förvaltningsfastigheter,
lämpliga för ändamålet, t.ex. i Aspebäcken, Riddarhyttans skola, att förslaget ska beakta
kommunens totala kostnadsökning för lokaler, att driftkostnaden för kommunen tas fram
för de olika alternativen, att konsekvenser för de olika alternativen tas fram samt, att
ovanstående uppdrag rapporteras på kommunstyrelsemötena. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 89
att alternativa långsiktiga förslag tas fram till lokaler för utökning av Klockarhergsskolans
lokaler

förutom undervisningslokaler ska även hänsyn tas för Fritidshemmcts behov samt behov
av plats i matsalen för intagande av lunch
att alternativen tas fram och då i första hand i kommunens förvaltningsfastigheter, lämpliga
för ändamålet, t.ex. i Aspehäcken, Riddarhyttans skola
att förslaget ska beakta kommunens totala kostnadsökning för lokaler
att driftkostnaden för kommunen tas fram förde olika alternativen
att konsekvenser för de olika alternativen tas fram samt
att ovanstående uppdrag rapporteras på kommunstyrelsemötena

Barn- och utbiLdningsutskottet beslutade 20 18-10-02, § 44, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen för sektor barn och utbildning föredrar ärendet.

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 lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

§ 173 2018.0777.101

Kvalitetsrapporter gällande förskola, grundskola för
verksamhetsåret 2017/2018

Barn-och utbildningsutskottet ges en kort redovisning av Lvalitetsrapporter gällande
förskola och grundskola för verksamhetsåret 20 17/2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och uthildningsutskottet beslutade 20 18-10-02, § 49,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i Grundskolans
kvalitetsrapport Skinnskattebergs kommun Ljisåret 2017/2018
Barn- och utbildningsutskottet hesluLade 2018-10-02, § 49, föreslå kommunstyrelsen
ggodkänna Förskolans kvalitetsrapport Skinnskattehergs kommun LUsåret2Ol7/20l8
att godkänna Grundskolans kvalitetsrapport Skinnskattebergs kommun Läsåret 2017/20 18

Förskolechefen och rektorn för Kloekarbergsskolan föredrar kvalitetsrapporter gällande
förskola och grundskola för verksamhetsåret 2017/2018.

Sektorchefen för sektor barn och utbildning yttrar sig och svarar på frågor.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor CL) och Rolf Andersson (C).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets rörslag

jj godkänna Förskolans kvaliletsrapport Skinnskattehergs kommun Läsåret 2017/2018

godkänna Grundskolans kvalitetsrapport Skinnskattehergs kommun Läsåret 2017/20 18
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§ 174 2018.0579.130

Nya gymnasielagen

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-09-18, § 132 att Skinnskattebergs kommun i första hand
i mån av plats ska erbjuda boende för individer som innefattas av gymnasielagen på
elevhem vid Aspehäcken, att Socialtjänsten i Skinnskattebergs kommun utreder och
beslutar om ekonomiskt bistånd för boende enligt 4 kapitlet, 2 § Sociaftjänstiagen i de fall
boende på elevhem vid Aspebäcken ej är möjlig på grund av platsbrist. att finansiering för
boende sker med statligt finansierade medel uppgående till 272 680 kronor. Ramanslag 1:9
Tillfälligt stöt! till kommuner för ensamkonunande unga asvlsökanden ,n.fl., att ekonomiskt
bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuell prövning till asylsökande som
studerar på grundskolenivå, att ovanstående att-satser tidsbestäms till 2019-OJ -31
att ärendet behandlas på nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Efter kommunstyrelsens sammanträde 20 18-09-18 har Migrationsöverdomstolen i två
domar meddelat att gymnasielagen får tillämpas. Migrationsverket har beslutat att häva sitt
heslutsstopp i dessa ärenden och kan börja fatta bifallsheslut. Föreslår förvaltningen en
revidering av tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen 20 18-09-18, § 132, gällande de
ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-08-27, § 125 föreslå kommunstyrelsen
Skinnskattehergs kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda gratis boende för
individer som innefattats av gymnasielagen på elevhem vid Aspebäcken
att Socialtjänsten i Skinnskattebergs kommun utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd
för boende enligt 4 kapitlet, 2 § Socialrjänstlagen 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 Tillfålligt
stöd till konintimerför ensanzkonmande unga asvlsökanden in. fl.
att ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuell prövning till
asvisökande som studerar på grundskolenivå

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-09-18, § 132
auSkinnskattebergs kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda boende för individer
som innefattas av gymnasielagen på elevhem vid Aspehäcken
Li Socialtjänsten i Skinnskattebergs kommun utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd
för boende enligt 4 kapitlet, 2 § Sociahjänstlagen i de fall boende på elevhem vid
Aspebäcken ej är möjlig på grund av platsbrist

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 174 forts.

att finansiering för boende sker med statligt finansierade medel uppgående till 272 680
kronor. Ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till krnnmuner för ensanikoniniande unga
asvlsökanden in. fl.
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

ärendet behandlas på nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-10-08, § 154,
att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen i
första hand söker studiemedel och studiebidrag från CSN för sin dagliga försöijning
att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen
och fått avslag på ansökan om studiemedel och studiebidrag från CSN kan efter individuell
prövning beviljas ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet, 1 §, Socialtjänstlagen
att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen i
första hand ordnar sitt boende själva.
att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen
som ej klarar att ordna sitt boende i första hand erbjuds boende på elevhem vid Aspehäcken
och att hyran i första hand finansieras genom studiernedel/studiebidrag från CSN
att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen
och som ej klarar att finansiera sitt boende själva beviljas ekonomiskt bistånd enligt 4
kapitlet, 2 §, Socialtjänstlagen. Kostnaden täcks i första hand av statligt finansierade medel
uppgående till 272 680 kronor. Ramanslag 1:9 Till/Zilligt stödför enscunkonunande unga
asvlsökunde nz.fl.

Carina Saindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (Lj och Helena Norrby (C).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen i
första hand söker studiemedel och studiebidrag från CSN för sin dagliga försörjning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 174 forts.

de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen
och fått avslag på ansökan om studiemedel och studiebidrag från CSN kan efter individuell
prövning beviljas ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet, 1 §, Socialtjänstlagen

g de ungdomar som fått beslut om tillifihligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen i
första hand ordnar sitt boende själva.

fl de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen
som ej klarar att ordna sitt boende i första hand erbjuds boende på elevhem vid Aspebäcken
och att hyran i första hand finansieras genom studiemedel/studiebidrag från CSN

att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen
och som ej klarar att finansiera sitt boende själva beviljas ekonomiskt bistånd enligt 4
kapitlet, 2 §, Socialtjänstlagen. Kostnaden täcks i första hand av statligt finansierade medel
uppgående till 272 680 kronor. Ramanslag 1:9 TillfZilIigt stödför enswnkommande unga
(lSVlSök(IlldL’ ,n.fl.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 175 2018.0680.700

Uppföljning av delrapport gällande inrapporterade avvikelser i
hälso- och sjukvård för tiden 2018-01-01 —201 8-06-30

Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse där statistik över inrapporterade avvikelser
gällande hälso- och sjukvård redovisas per helär. Som ett komplement till detta dokument
upprättas varje år en delrapport för årets första 6 månader över inrapporterade avvikelser
gällande hälso- och sjukvård. Rapporten behandlades av kommunstyrelsen 2018-09-18, §
128 som beslutade att godkänna rapporten, lägga rapporten till handlingarna, samt att
ärendet återrapporteras till nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-08-27, § 121 föreslå kommunstyrclsen
att godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 128
g godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna
att ärendet återrapporteras till nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-10-08, § 155,
g ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med handlingspianen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-10-08, § 155, föreslå kommunstyrelsen
lägga informationen till handlingarna

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

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

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 175 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 176 2018.0214.000

Sommarkollo år 2018 — delrapport

Utskottet presenteras en delrapport från sommarens kollo arrangerat av Skinnskattebergs
kommun tillsammans med svenska kyrkan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 89

anta Alliansens gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2018
uppgående till 2 340 000 kronor.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-09-24, § 139, föreslå kommunstyrelsen
att lägga rapporten till handlingarna

Carina SLindor (L) föredrar ärendet.

1 Urendet yttrar sig Carina &indor (L) och Angelique Nyström (08).

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 rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 177 Dnr 2018.0802.303

Initiering av ärende angående framtagande av VA-plan

Tekniska utskottets presidium inkom 2018-09-17 med en skrivelse om att ge förvaltningen
i uppdrag att påbörja framtagandet av en VA-plan.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 89, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja framtagandet av en VA-plan

Carina Sdndor (L) föredrar ärendet.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-plan samt att finansiering sker inom ram

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 178 Dnr2018.0341.299

Lägesrapport gällande förberedelse av försäljning av
Fagerstavägen 11 A-C

Ett köperbjudande om del av fastigheten Skinnskatteberg Eriksbo 4:1, adress
Fagerstaviigen 11 a-c inkom 2018-04-09. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, § 73 att
ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning. Utskottet får en
redogörelse hur förberedelserna fortlöper. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-04-26, § 36 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-05-15, § 73 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 76, föreslå kommunstyreisen
att lägga informationen 611 handlingarna

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sandor (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 lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 179 Dnr 2018.0124. 101

Lägesrapport gällande förberedelse av försäljning av
Klockarbergsvägen 8

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-01-10, § 45 enligt tekniska utskottets förslag
ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande. Utskottet får en

redogörelse hur försäljningsföffarandet foniöper. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26 § lO
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning av fastigheten g
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 20 18-03-16, § 24, föreslå kommunstyrelsen
ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande

Kommunstvrelsen beslutade 2018-04-10, § 45 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 77, föreslå kommunstyreLsen
att lägga informationen till handlingarna

Carina &indor (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 lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 180 Dnr2016.1571.101

Oetaljplan för stationsområde inom Skinnskattebergs tätort

Detaljplan för stationsområdet är Pärdigställd och presenteras utskottet för beslut. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2016-1 1-10, § 64

förvaltningen får i uppdrag att driva ärendet vidare med samråd/utställning

Tekniska utskottet beslutade 20 17-02-09, § 6
att tacka för informationen
att ärendet tas upp igen på nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet

Tekniska utskottet beslutade 20 17-03-16, § 17
att tacka för informationen
att informationen läggs till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 20 17-08-24, § 73
fl godkänna sarnrådsredogörelse och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta med
granskningsprocessen

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 78, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättad detaljplan för stationsområde inom Skinnskattebergs tätort

Sektorchefen för sektor teknik och service 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 tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta upprättad detaljplan för stationsområde inom Skinnskattebergs tätort

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 181 2018.0739.101

Revidering av kostpolicy

Kommunstyrelsens presidium har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att revidera
Kostpolicy- Förskola, skola. skolbamomsorg och HVB-hem och Kostpolicy- Vård och
omsorg. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-10-09, § 79, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag om nytt mål för kostenheten på 32/32%, närodlat/ eko, krav och MSC
att anta reviderad Kostpolicy- Förskola, skola, skolbarnomsorg och HVB-hem
att anta reviderad Kostpolicy- Vård och omsorg

Carina Saindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L). Rolf Andersson (C), Angelique Nyström (08) och
Helena Norrby (L).

Helena Norrby (C) 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 rårslag rörslå
kommunfullmäktige

att anta förslag om nytt mål för kostenheten på 32/32%, närodlat/ eko, krav och MSC

att anta reviderad Kostpolicy- Förskola, skola, skolbarnomsorg och HVB-hem

att anta reviderad Kostpolicy- Vård och omsorg

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 182 2018.0700.101

Svar på motion angående gifttri förskola och skola 1
Skinnskafteberg

En motion i wbricerat ärende har inkommit från Sheila 1. Skog (MP) och Fredrik Skog (V).
En tjansteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 49
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-10-02, § 52, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Carina Saindor (L) föredrar ärendeL

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 föreslå
kommunfullmäktige

att avslå motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

£1z



Skinnskattebergs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 18-10-23 Sid. 256

§ 183 2018.0703.101

Svar på motion angående eget rum inom äldreomsorgen även vid
tillfälligt boende

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Sheila 1. Skog (MP) och Fredrik Skog (V).
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03, § 51 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03. § 51
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-09-24, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Carina Siindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (5), Solveig
Hammarström (L) och Lena Lovn-Ro1én (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

att avslå motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 184 Dnr2018.0702.l0l

Svar på motion angående inventering och komplettering av
lekredskap på Skinnskattebergs kommuns lekplatser

En motion i rubricerat ärende är väckt av Sheila 1. Skog (MP) och Fredrik Skog (V) vid
kommunfullmäktige 20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03, § 50
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

Carina Sdndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Skindor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att bifalla motionen
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§ 185 Dnr2018.0600.101

Svar på motion angående kommunhus

En motion i rubricerat ärende är väckt av Lars Andersson (S) vid kommunfullmäktige
2018-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 57
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2018-10-09, § 88. föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L) och Lars Andersson (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att bifalla motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 186 Dnr2018.0674.101

Svar på medborgarförslag angående flytt av återvinningsstation
vid båthamnen

Ett medborgarförs!ag i rubricerat ärende är väckt av Hans Jonsson vid kommunfullmäktige
20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
KommunfuiLmäktige beslutade 20 18-09-03, § 52
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 2018-10-09, § 83. föreslå kommunstyrelsen
att avstå medborgarförslaget

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Szindor (L), Christine Bagger (OB) och Lars Andersson (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

avstå medborgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 187 Dnr2018.0599.101

Svar på medborgarförslag angående + 65 boende

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende är väckt av Hans Nilsson vid kommunfullmäktige
20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfuilmäktige beslutade 20 18-09-03, § 53
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 2018-10-09, § 84, föreslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (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 medborgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 188 Dnr2018.0600.10I

Svar på medborgarförslag angående cykelbana till Uttersberg

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende är väckt av Hans Nilsson vid kommunfullmäktige
20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 54
att överlämna medhorgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 85, föreslå kommunstyrelsen
avslå medborgarförslaget

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 tekniska utskottets förslag

avslå medborgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 189 Dnr2018.0600.101

Svar på medborgarfärslag angående parkbänkar längs
gångvägarna i Skinnskatteberg

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende är väckt av Dorrit Söderholm vid
kommunfullmäktige 20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 55
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 86, föresla kommunstyrelsen
att hifalla medhorgarförsLaget

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (Lj.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets rörslag

jgj bifalla medhorgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 190 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 Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd.

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

Förtroendevalda representanter i Norra Va•stmanlands Uthildningsförbund, NVU. Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetspian, mål samt tidigare beslut ej
ger vägledning inhämta Skinnskattehergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

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

Staffan Strid (M) rapporterar från sammanträde med direktionen för Norra Västrnanlands
Utbildningsförbund, NVU. 2018-10-22.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 191

Övriga rapporter

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

Angelique Nyström (OB) rapporterar från höststämma med förbundet Agenda 21.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 192 Dnr2018M852.l01

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslul har inkommit och upprättats enligt förteckning.

Kommunstyrelsen beslutar

godLänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Diariekort 2018-0852 Sida 1

Diarienummer: 2018-0852 Dalum: 201 8-10-17
Ärendetyp: 002 (Delegation, anesträtt, heslutanderätt) Slatus: P
Ärendemening: handlingarna finns i kallt-Isen till 1<5 181023
Avslutat: Objekt: Projekt:
Beslut: Arkivplats:
Nam&Ol,jekt: Sunsniantriidesdag:
Sökbegrepp:
Liantiläggare: IOS (JOHAN BOKLUND) A.delning: KS

Handlingar:

Nr Namn Datum Iffi Åtg.kod
Rubrik Handläggare

- 2018-l0-l7 fl DELS (DELEGATIONSBESLUT)
Vård- och omsorgsutskonet
Beslut 181008
1146 Godkännande av farniljehern SOC 1
§ l7 Överägande vid placering SOC lO

20l8-lO-l7 fl DELS (DELEGATIONSBESLUT)
Tekniska utskottet
Beslut 2018-10-09
§ 80 Svar pi remiss A 20
§ 81 S’,ar på remiss 520
§ 82 A’sris ssningssamråd A 20

3 2018-10-17 Fl DELS (DELEGATIONSBESLLT
Vård- och orsorgsutksat:e:
Beslut 180924

133 Meddelande om tillsyn och begäran a itrande och uppeifter A
20

4 2018-10-17 fl DELfi (DELEGAT(ONSBESLUT)
Vård- och omsorgsutskollet
Beslut 181008

§ 118 Godkännande av familjehem SOC 1
119-150 Overvägande vid p!acering SOC 1

5 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLUT)
A10
Avslag på utlämnande av allmän handling
Beslut 180920 MTM (Marie Tollefsen Marbtröm)

6 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLUT)
F 28
Parkeringstillstånd for rärelsehindrade
Beslut 181001
§80706 beviljas Sår
180815 beviljas Sår
180918 beviljas Sår
180918 beviljas Sår
180919 beviljas 5 år NR (NOTAN ROt-II

7 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLLrr)
A2
5 ostadsanpassningsbidrag
Beslut 180901-180930
4beslutjml Lag 2018222 TIS (TARJA ISOMÄK1)

8 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLUT)
AIk 4
Beslut om serveringsällstånd (tillfälliga och utvidgning)
villkorsprdvning
Beslut 181011
Dnr 2018.0304.702
Beslut 181011

MD (MARIA DILLNER



20 18-10-17

Diariekort 2018-0852 Sida 2
g 2018-03-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLUTt

Al
Bidrag till studieförbund
Beslut 181008
Bidrag till studieforhund har betalats ut 55 (Staffan Bergman)

lO 2018-10-17 5 DELS (DELECATIONSBESLUT)
SOC 3-
Beslut cm försörjnngsstdd och annat ekonomiskt bistånd
Beslut lSO9Oi-180930
73 beslutjml 1 kap 1 Sol att bevilja
17 beslutjml 4 kap 1 § Sol att avslå
3 beslutjml 4 kap 2 § Sol atl bevilja TIS (TARJA ISOMÄKI)

Il 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLUr)
SOC 39
Biständ barn och ungdottt 0-20 år i form av öppenvårdsinsats
Beslul 180901-180930
1 beslutjml 4 kap 1 § Sol att avsluta öppenvårdsinsats TIS (TARJA ISOMÄFU)

12 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 61
Beslut i frägan om att inleda unedning
Beslut 180901-180930
12 beslutjtttl Il kap 1 § Sol att inleda utrednng

12 beslut jrnl $ kap 1 Sol att inleda utrendink TIS (TARJA lSOMfsKli

13 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLUTJ
SOC 62
Beslut i frågan om alt utredning inte skall inledas eller att inledd
utredning skall läggas ned (vuxna och barn)
Beslut I80901-180930
14 beslut jnd 11 kap 1 1 Sol att inte inleda utredning
6 Wslutjntl Il kap 1 Sol att inte inleda utredning TIS (TARJA lSONlÄKl

14 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSSESLUT)
SOC 63
Beslut i frågan om att inleda utredning (barn)
Beslut 180901-180930
2 beslut jntl Il kap 1 § Sal an inleda utrending
1 beslut ml 11:1 och 11:2 att inleda utrednng TIS (TARJA ISOMAKIt

15 2018-10-17 II DELS (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 64
Beslut i frågan ont utredning
Beslut l80901-l80930
1 beslut ml Il kap 1 § Sol att utrending vuxna inte skall föranleda
åtgärd TIS (TARJAlSOMÄK1

16 2018-10-17 fl DELS (DELEGATlONSBESLUT
SOC 88
Beslut i fråga om läkarundersökning 91 LVNI
Beslut 180901-t80930
1 beslut jml 9 1 LV.I att begära en läkarundersökning och att utse
läkare för undersökning TIS (TARJA ISOMÄKI)

7 2018-10-17 fl DEIB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 92
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Beslut l8090[-180930
3st. S-prolokoll, faderskapshehäftelse, upprättats jml 1 kap 4 It st.

TIS (TARJA ISOMÄKI)

Is 2018-10-17 fl DELS (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 164
Ompräsning av beslut
Beslut 180901-180930
1 beslut att äverklagande beslut ej omprövas enligt 27 Fvl IOS (JOHAN BOKLUND)

ok



Skinnskattebg
&Wzkömun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 18-10-23 Sid. 266

§ 193 Dnr 2018.

Delgivningar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:30
Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Meddelande från styrelsen NR 13/2018
Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:16
Åläggande om gångbanerenhållning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:29
Inför täneäversyn 2019 med KommunaL

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:32
Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommarfvintertid

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:34
Partsgernensamma förtydliganden angående lovskola

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:35
Preliminär utjämning för år 2019

Länsstyrelsen Västmanlands län
Beslut 181002
Digital hantering av Lagakrafivunna detaljplaner

Skinnskattebergs kommun
181008
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-10-08

Skinnskattebergs kommun
180924
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-09-24

Skinnskattebergs kommun
181010
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-10-08
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 193 fort.

Skinuskattebergs kommun
181012
Ledningsutskotlet, protokoll 2018-10-03

Skinuskattebergs kommun
18 1010
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 20 L8- 10-02

Skinnskattebergs kommun
181009
Tekniska utskottet, protokoll 2018-10-09

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 194 Dnr 2018.

Övriga frågor

Angelique Nyström (OB) ställer fråga om revidering av dokument inom skolan.

Birgit Barchiesi (SD) ställer fråga om hörselslinga i Hemgården.

Sektorchefen för Barn och utbildning samt kommunchefen svarar på frågorna.

!

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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