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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset den 15januari 2019 kl. 08:30-12:00
Beslutande Lena Lovén-Rolén (S), ordf.

Helena Oling (5), 1:e vice ordf.
Peotti Lahtinen (5)
Roger Ingvarsson (5)
Sabine Thungren (5)
Elisabeth Aherg (L)
Bo Oberg (M)
Helena Norrby (C)
Ewa Olsson Bergstcdt (SD)
Tohias Jarstorp (L), tjänstgörande ersättare
San von \Valden (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Lars-Göran lgnberg Fammé (5), ej tjänstgörande ersättare
Helena Nykänen (5), ej tjänstgörande ersättare
Rolf Sass (5), ej tjänstgörande ersättare
Helena Cederberg (V), ej tjänstgörande ersättare
Anders Nordenbris (L), ej tjänstgörande ersättare
Linda Gårdstam, VafahMiljö § 3-4
Per Omnell, VafabMiljö § 3-4
Amanda Berglund, VafabMiljö § 3-4
Kristina Pousar, planeringstrateg § 3-4
Tommy Veiltikoski, bredbandssamordnare § 5
Asko Klemola, sektorchef barn och utbildning § 7-10
Maria Dillner, sektorchef vird och omsorg § 14-16
Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Johan Boklund, kommunsekreterare
Christine Larsson, biträdande komtnunsekreterare

Utses att justera: Roger Ingvarsson (5) och Ewa Olsson Bergstedt (SD)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen torsdagen den 17januari kl. 13:15
Underskrifter:

Sekreterare .1 Paragrafer

Ordförande

.

_____.._

r

§ 2-32

Lena Lovén-Rolén (S) -_

Justerande
Roger Ingvarsson (S) Ewa Olsson Bergste (SD)

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-01-15
Datum för Datum för
anslags uppsättande 2019-01-17 anslags nedtagande 2019-02-08

Förvaringsplats för
protokollet Personal- och kansliavdelningen

Underskrift
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§2

Ändring av föredragsilstan

Helena Norrby (C) yrkar att ärende Användning av häst vid avverkning av enligt
Skogsbruksplan läggs till dagordningen och blir nytt ärende 20.

Kommunstyrelsen beslutar

att Användning av häst vid avverkning av enligt Skogsbruksplan läggs till dagordningen
och blir nytt ärende 20.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§3 Dnr2019.

Presentation av ny avfallsp)an för åren 2020-2030 från VatabMiljö
kommunalfärbund - information

Kommunstyrelsen får på sammanträdet en presentation av förslag till ny avfalisplan för
åren 2020-2030 från VafabMiljö.

Representanter från VafabMiljö föredrar ärendet

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Anders Nordenbris (L), Tobias Jarstorp (L), Ewa
Olsson Bergstedt (SD) och Sabine Thungren (5).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen tu] handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

‘
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§4 Dnr2019.

Avfallspian 2020-2030 — utställning

Kommunalförbundet VafabMiljö har upprättat ett förslag till avfallspian. Avfallspianen
kommer gälla för hela Västmanland.

Handlingarna i detta ärende utgörs av informationen i ärendet ovan. Kommunstyrelsen ska
besluta om utställning av avfallsplan. Utställningsperiod ska vara minst fyra veckor.

Representanter från VafabMiljö föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Helena Norrby (C), Bo Öberg (M) och Ewa
Olsson Bergstedt (SD).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa utAvfallsplan 2020-2030 under minst fyra veckor med startdaturn 2019-02-04

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fl
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§5 Dnr2017.1122.10l

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

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

De stycken som är rödmarkerade i tjänsteskrivelsen är det som har tiLlkommit sedan
ärendet behandlades senast i ledningsutskottet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 152, föreslå kommunstyrelsen
fl godkänna informationen
gj lägga informationen till handlingarna

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

j godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§6 Dnr2019.

Information om personuppgiftsincidenter

Kommunchefen informerar ledningsutskottet om upptäckta personuppgiftsincidenter.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 161, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
j lägga informationen till handlingarna

Kommunchefen föredrar ärendeL Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om två
stycken personuppgiftsincidenter har upptäckts enligt GDPR-lagstiftningen.

1 ärendet yttrar sig 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

att godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

?g
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§7 Dnr2018.0141.600

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2018-12-il, § 65, föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Sektorchefen för barn och utbildning föredrar ärendet.

7 st incidenter har rapporterats under perioden 2018-10-30—2018-12-10

5 st fysiskt våld, 1 st skadegörelse och 1 st kränkande tilltal.

Alla incidenter är rapporterade inom grundskola och fritidshem.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Helena Norrby (C) och Ewa Olsson Bergstedt
(SD).

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 notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§8 Dnr20l8.0529.101

Utökning av Klockarbergsskolans lokaler

En utredning gällande utökning av Klockarbergsskolans lokaler är färdigstäfld i enlighet
med kommunstyrelsens beslut 2018-06-12, § 89, med undantag att Riddarhyttans skola inte
finns med i utredningen då den utreds separat i ärendet Ufl-edniizg Riddarhyttans skola dnr:
20 18.0223.101. 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 Klockarbergsskolans
lokaler
att förutom undervisningslokaler ska även hänsyn tas för Fritidshemmets behov samt behov
av plats i matsalen för intagande av lunch
fl aLternativen tas fram och då i första hand i kommunens förvaltningsfastigheter, lämpliga
för ändamålet, Lex. 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 förde olika alternativen tas fram samt

ovanstående uppdrag rapporteras på kommunstyrelsemötena

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2018-10-02. § 44 föreslå kommunstyrelsen
lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20l8-l0-23, 172 enligt barn- och utbildningsutskottets
förslag
gt lägga informationen till handlingarna

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-10-30, § 59 föreslå kommunstyrelsen
fl lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-1 l-20, 197 enligt barn- och utbildningsutskottets
förslag
att lägga informationen till handlingarna

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2018-12-11, § 67, föreslå kommunstyrelsen
fl lägga utredningen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

&t
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§ 8 forts.

Sektorchefen för barn och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (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

gg lägga utredningen till handlingarna

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr2018.0223.101

Utredning Riddarhyttans skola

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 171 att återremittera ärendet till förvaltningen
förkompletteringar 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 allernativa driftsformer för fritidsverksamhet. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn-och utbildningsutskottel beslutade 2018-12-il, § 66, föreslå kommunstyrelsen
att lägga utredningen till handlingarna

Sektorehefen för barn och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yitrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Tobias Jarstorp (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Barn- och utbildningsutskottets rörslag

att lägga utredningen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

%
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§ 10 DnrKS 2018-983-608

Kalendarium för läsåret 201912020

KommunsÉyrelsen är huvudman för skola, förskola och fritidshem och skall därmed
fastställa lärotider för läsårel 2019/2020 utifrån kalendarium 2019/2020. En tjänsteskrivelse
i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2018-12-11. § 68, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa kalendariurn för elever och lärare inom grundskolan för verksamhetsåret
2019/2020

Sektorehefen för barn och utbildning föredrar ärendet.

Lars-Göran Ignberg Fammé (5) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella
ändringar i kalendariet rör elever och lärare inom grundskolan för verksamhetsåret
2019/2020.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5) och Lars-Göran Ignberg Fammé (5).

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 göra redaktionella ändringar i kalendariet för elever och
lärare inom grundskolan för verksamhetsåret 20 19/2020

fastställa kalendarium för elever och lärare inom grundskolan för verksamhetsåret
20 19/2020

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr2018.0249.101

Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av att
revideras för att bättre tjäna sitt syfte. Syftet med delegering är att arbetsformerna ska
kunna anpassas till lokala förhållanden och att de förtroendevalda ska kunna avlastas
rntinärenden. 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 grundskoleförordningen
g anta upprättad reviderad deLegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen (20 10:1622)

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 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 (20 10:1622)

Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 90, föreslå kommunstyrelsen
gfl anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande Sociakjänst
och äldre- och handikappomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-09-18, § 136
förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 136, enligt ledningsutskottets förslag
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande Socialtjänst
och äldre- och handikappomsorgen

Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 153, föreslå kommunstyrelsen
i P20- Andra delegat till KC, SCI motsvarande

Kommunchefen föredrar ärendet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

&



Skinnskattat
smt?jun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-01-15 Sid. 15

§ 11 forts.

1 ärendet yttrar sig 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

att i P20- Ändra delegat till KC. SC/ motsvarande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Zfl
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§ 12 Dnr2018.0917.007

Revidering av reglemente för revisorerna

Skinnskattebergs kommuns revisorer har inkommit med ett förslag till revidering av
reglemente för revisorerna.

Kommunfullmäktige ska besluta i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 154, föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för revisorerna daterat/stämplat 2018-11-20

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

4 anta reviderat reglemente för revisorerna daterat/stämplat 2018-11-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskatt!
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-01-15 Sid. 17

§ 13 DnrKS2O18-1031-101

Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen

Tidigare beslutat underskriftsbernyndigande för kommunstyrelsen, daterat 2018-09-18
behöver justeras på grund av personalförändringar. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonom Jan Byström eller ekonom Johan
Mindelius, två i förening eller var för sig i förening med assistent Johan Sjögren eller
assistent Wala Rabia äger rätt att underteckna anvisningar gällande kommunens
bankräkningar och plusgirokonton samt stiftelser

fl kommunchef Marie Tollefsen Markström och ekonomiassistent Wala Rabiat var för sig
eller genom ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom
domstol

jt kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (5) och 1:e vice ordförande Helena
Oling (5) att båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchef Marie Tollefsen
Markström eller sektorchef teknik och service Gunilla Elander utses till firmatecknare och
har rätt att underteckna följande handlingar —

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och mottagande
av gåva avseende såväl fast som lös egendom, servitut, avtal, vägrättsavtal, övriga
handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där
kommunen är part, skuldförbindelser å lån som upptages av kommunen, ansvarsförbindelser
för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat om
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§ 14 Dnr2018.0579.130

Nya gymnasielagen- information

Från den 1juli 2018 kommer cirka 9000 unga vuxna, före detta ensamkommande barn, att
kunna söka och få uppehållstillstånd om de studerar, eller har för avsikt att studera.
Riksdagen fattade beslut om de nya reglerna den 7juni 2018. De ungdomar som omfattas
av reglerna har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska
ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehålistillståndet är
13 månader långt, därefter kan ungdomarna söka förlängt tillstånd. Migrationsverket
ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd.

Kommunstyrelsen har beslutat att följa upp ärendet vid sina sammanträden fram till och
med januari 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-08-27, § 125 föreslå kommunstyrelsen
Skinnskattebergs kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda gratis boende för
individer som innefattas av gymnasielagen på elevhem vid Aspebiicken
att 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
att finansiering för boende sker med statligt finansierade medel Ramanslag 1:9 Tillfälligt
stöd till konununer för ensamkoniniande unga asyLvökanden in. fl.
att ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuell prövning till
asylsökande som studerar på grundskolenivå

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 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 § Socialtjänstlagen i de fall boende på elevhem vid
Aspebäcken ej är möjlig på grund av platsbrist

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-10-08, § 154 föreslå kommunstyrelsen
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
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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ l4forts.

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 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 §, Sociahjänstlagen. Kostnaden täcks i första hand av statligt finansierade medel
uppgående till 272 680 kronor. Ramanslag 1:9 Tillfälligt stödför ensainkommande unga
asylsökande m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-10-23, § 174 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
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 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 Tillfällig; stödför ensamkounnande unga
asyLvökande m.fl.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-11-05, § 165 föreslå kommunstyrelsen g
lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 211 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag
g lägga informationen till handlingarna

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-12-10, § 176, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen för vård och omsorg föredrar ärendet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 14 foris.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Roger Ingvarsson (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 15 KS 2018-977-704

Uppföljning Integration och arbetsmarknadsenheten

Utskottet presenteras en rapport som redovisar enhetens arbete sedan starten 2017. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-12-10, § 177,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i rapporten

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-12-10, § 177, föreslå kommunstyrelsen
fl lägga rapporten till handlingarna

Sektorchefen för vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets rörslag

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 16 Dnr2012.0841.737

Upphävande av beslut- Hemsändningsbidrag

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 184 om att införa hemsändningsbidrag. Idag
finns inget aktuellt avtal med någon butik i Skinnskattebergs kommun för att tillhanda den
service som detta beslut var tänkt att möjliggöra. Ingen ansökan om den här typen av
service har heller inkommit till kommunen under de år som bidraget funnits. Ett förslag till
att upphäva beslutet finns. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-12-10, § 178, föreslå kommunstyrelsen

upphäva kommunstyrelsen beslut 20 12-12-04, § 184 Hemsändningsbidrag, att införa
hemsändningsbidrag från och med 20 13-01-01 med 140 kr per hemsändning, att rätt till
hemsändning prövas utifrån hushållets möjlighet att själv införskaffa dagligvaror, att
delegera beslut om rätt hemsändningsbidrag till biståndsbedömaren för äldre- och
handikappomsorg, att kommunens nettokostnad 2013 tas från utvecklingsmedel för att
2014 budgeteras inom vård- och omsorgssektorns budget
att beslutet hävs med motiveringen att det idag inte finns något aktuellt avtal med någon
butik i Skinnskatrebergs kommun. Det har heller inte till förvaltningen inkommit någon
intresseanmälan för detta under de år som hemsändningsbidraget funnits. Förvaltningen har
inte heller tagit emot någon ansökan från insatsen från brukare

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Roger Ingvarsson (S), Bo Öberg (M) och Tobias
Jarstorp (L).

Bo Öberg (M) yrkar att hemsändningsbidraget skall vara kvar samt att upplysning skall ske
till brukare och handlare.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ l6forts.

Ordföranden ställer proposition vård och omsorgsutskottets förslag till beslut att
upphäva kommunstyrelsen beslut 2012-12-04, § 184 Hemsändningsbidrag, att införa
hemsändningsbidrag från och med 2013-01-01 med 140 kr per hemsändning, att rätt
till hemsändning prövas utifrån hushållets möjlighet att själv införskaffa dagligvaror,
att delegera beslut om rätt hemsändningsbidrag till biståndsbedömaren för äldre- och
handikappomsorg, att kommunens nettokostnad 2013 tas från utvecklingsmedel för
att 2014 budgeteras inom vård- och omsorgssektorns budget
att beslutet hävs med motiveringen att det idag inte finns något aktuellt avtal med
någon butik i Skinnskattebergs kommun. Det har heller inte till förvaltningen
inkommit någon intresseanmälan för detta under de år som hemsändningsbidraget
funnits. Förvaltningen har inte heller tagit emot någon ansökan från insatsen från
brukare mot Bo Obergs (M) förslag att hemsändningsbidraget skall vara kvar samt
att upplysning skall ske till brukare och handlare och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt vård och omsorgsutskottets förslag.

Bo Öberg (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att upphäva kommunstyrelsen beslut 2012-12-04, § 184 Hemsändningsbidrag, att införa
hemsändningsbidrag från och med 2013-01-01 med 140 kr per hemsändning, att rätt till
hemsändning prövas utifrån hushållets möjlighet att själv införskaffa dagligvaror, att
delegera beslut om rätt hemsändningsbidrag till biståndsbedömaren för äldre- och
handikappomsorg, att kommunens nettokostnad 2013 tas från utvecklingsmedel för att
2014 budgeteras inom vård- och omsorgssektorns budget

att beslutet hävs med motiveringen att det idag inte finns något aktuellt avtal med någon
butik i Skinnskattebergs kommun. Det har heller inte till förvaltningen inkommit någon
intresseanmälan för detta under de år som hemsändningsbidraget funnits. Förvaltningen har
inte heller tagit emot någon ansökan från insatsen från brukare

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 17 Dnr2018.0916.106

Delårsrapport per 201 8-08-31 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Direktionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund har 2018-10-22, § 70, beslutat att
fasthålla delårsrapport och överlämna densamma till medlemskommunema.

Kommunfullmäktige ska besluta i irenden.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 155, föreslå kommunfullmäktige

godkänna upprättad delårsrappoa per 2018-08-31 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Bo Öberg (M) och Roger Ingvarsson (S).

Bo Öberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska notera till protokollet att Norra Västmanlands
Utbildningsförbunds delårsrapporter bör vara kommunstyrelsen tillhanda tidigare.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att Norra Västmanlands Utbildningsförbunds delårsrapporterna bör
vara kommunstyrelsen tillhanda tidigare

Kommunstyrelsen beslutar ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

pfl godkänna upprättad delårsrapport per 2018-08-3 1 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr 2018.0850.008

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret
Västmanland

2019 från Arkiv

Arkiv Västmanland ansöker om ett verksamhetsstöd för år 2019 uppgående till 13 000
kronor.

Verksamhetsbidrag från år 2007 till och med 2018 har utbetalats i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2007-08-28, § 127. Kommunstyrelsen beslutade då att bidrag
enligt ansökan skall ges till Arkiv Västmanland årligen. Från år 2013 har dåvarande
fördelningsmodeil från Västmanlands Kommuner och Landsting även tillämpats.

För år 2018 utgick verksarnhetsbidrag med 34 000 kronor till Arkiv Västmanland.

Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 156, föreslå kommunstyrelsen
att bevilja verksamhetsstöd till Arkiv Västmanland om 13 000 kr
att verksamhetsstödet finansieras inom ram

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Jedningsutskottets förslag

att bevilja verksarnhetsstöd till Arkiv Västmanland om 13 000 kr

att verksamhetsstödet finansieras inom ram
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§ 19 Dnr2018.0418.101

Utredning gällande omvandling av lägenheter till +65- boende

Förvaltningen har utrett möjligheterna till +65- boende. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 18-05-28, § 51 föreslå kommunstyrelsen
g 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 2018-09-03, § 63, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 144
g ärendet återremitteras till tekniska utskottet för vidare analys

Tekniska utskottet beslutade 2018-12-14, § 108, föreslå kommunstyrelsen
j lägga Utredning gällande omvandling av +65- boende till handlingarna

1 ärendet yttrar sig lena Lovén-Rolén (S), Bo Öberg (M) och Anders Nordenbris (L).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att lägga Utredning gällande
omvandling av +65- boende till handlingarna.

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 Utredning gällande omvandling av +65- boende till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 20 Dnr KS 20 18-990-226

Skogsbruksplan med inriktning på skogsskötsel av den
tätortsnära skogen för Skinnskattebergs kommun

En god planering av skogsskötseln är viktig. Det måste vara en tydlig målsättning med
skötseln av skogen som varierar beroende på hur nära bebyggelse skogen ligger och
beroende på hur skogen används. Skogsbmksplan är ett verktyg i planeringen av
skogsskötseln på en skogsfastighet. Förvaltningen har tagit fram en skogsbruksplan och ett
förslag på hur den tätortsnära skogen skall skötas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-12-14, § 110, föreslå kommunfullmäktige
fl anta Skogsbniksplan med inriktning på skogsskötsel av den tätorisnära skogen för
Skinnskattebergs kommun 20 16-2025

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (8), Anders Nordenbris (L), Helena Norrby (C),
Roger Ingvarsson (8), Pentti Lahtinen (S) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta Skogsbruksplan med inriktning på skogsskötsel av den tätortsnära skogen för
Skinnskattebergs kommun 2016-2025

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§21 DnrKS2Ol9-

Användning av häst vid avverkning av enligt Skogsbruksplan

Helena Norby (C) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Helena Norby (C), Pentti Lahtinen (S),

Helena Norby (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att sondera möjligheten för
Skinnskauebergs Kommun att anlita hästkrafter i bmken av kommunens tätortsnära skog
samt ängar.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) förslag.

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 sondera möjligheten för Skinnskattebergs Kommun att
anlita hästkrafter i bruken av kommunens tätortsnära skog samt ängar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 22 Dnr2017.0282.101

Utredning gällande möjligheterna och kostnaderna för att införa
lägre biljettkostnader för trafikresor inom kommunen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-02, § 79 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att införa lägre
biljettkostnader för trafikresor inom kommunen. En tjänsteskrivelse i ärendet har
upprättats.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-05-24, § 69, föreslå kommunfullmäktige
att motionen är besvarad

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-06-13, § 132
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag som belyser
möjligheterna och kostnaderna för att införa lägre biljettkostnader för traflkresor inom
kommunen

i övrigt avslå motionen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-02. § 79
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag som belyser
möjligheterna och kostnaderna för att införa lägre biljettkostnader för trafikresor inom
kommunen

i övrigt avslå motionen

Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 21
att ärendet bordläggs i väntan på kollektivtrafikfön’altningens utredning

Tekniska utskottet beslutade 2018-12-14, § 109, föreslå kommunstyrelsen
lägga informationen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Roger Ingvarsson (S).

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 22 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§23 Dnr2018.0251.10l

Förslag till reviderad flaggpolicy för Skinnskallebergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-04, 30 att anÉa förslaget till flaggpolicy daterat
2018-03-11. Sektor teknik och service som ansvarar för flaggningen i kommunen vill ha
tydligare vägledning i regler kring uppdraget och har arbetat fram ett förslag till reviderad
flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 37, föreslå kommunfullmäktige

anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 52, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till fiaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning

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

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-06-04, § 30 enligt kommunstyrelsens förslag
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning
att § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för flaggning i
enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande flaggning

Tekniska utskottet beslutade 2018-12-14, § 107, föreslå kommunfullmäktige
fl anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 2018-10-30

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (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

anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 20 18-10-30

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§24 DnrKS2O19.

Förordnande av borgerlig begravni ngsförrättare

Nuvarande begravningsförrättare Per Georgsson, Fagersta, har sedan år 2007 varit
förordnad på detta uppdrag och han är positiv till att fortsätta ännu en mandatperiod för
tiden 20 19-2022. Ersättning utgår i form av en grundersättning med 3000 kronor per år
samt med 1000 kronor per förrättning, inklusive förberedelser. Utöver detta tillkommer
ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

Kommunsekreteraren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Roger Ingvarsson (S)

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till förslaget

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

Kommunstyrelsen beslutar

att förordna Per Georgsson, Fagersta till borgerlig begravningsförrättare i Skinnskattebergs
kommun för mandatperioden 2019-2022

att ersättning utgår i form av en gwndersättning med 3000 kronor per år samt med 1000
kronor per förrättning, inklusive förberedelser. Utöver detta tillkommer ersättning för
förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 25 Dnr2018.0955.101

Val till förtroendeuppdrag i kommunen

Kommunstyrelsen har att besluta om förtroendeuppdrag i kommunen för mandatperioden
20 19-2022. Förslag enligt lista har upprättats.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Tobias Jarstorp (L), Ewa Olsson Bergstedt (SD)
och Elisabeth Åberg (L) och Roger Ingvarsson (5).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Lena Lovén Rolén (5) till
ordförande i ledningsutskottet, och Helena Oling (5) till vice ordförande i ledningsutskottet
samt att i övrigt välja ledamöter och ersättare i ledningsutskottet enligt upprättat förslag och
finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Roger lngvarsson (5) till
ordförande i vård- och omsorgsuLkottet, och Soili Raja-Aho (5) till vice ordförande i vård-
och omsorgsutskottet samt att i övrigt välja ledamot och ersättare i vård- och
omsorgsutskottet enligt upprättat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Sabine Thungren (S) till
ordförande i barn- och utbildningsutskottet, och Rolf Sass (5) till vice ordförande barn- och
utbildningsutskottet samt att i övrigt välja ledamot och ersättare i barn- och
utbildningsutskottet enligt upprättat förslag och finner frågan med ja besvarad

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Pentti Lahtinen (5) till
ordförande i teknisk tekniska utskottet, och Lars-Göran Ignberg Fammé (5) till vice
ordförande i tekniska utskottet samt att i övrigt välja ledamot och ersättare i tekniska
utskottet enligt upprättat förslag och finner frågan med ja besvarad

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Ewa Wikström (5) och
Elisabeth Åberg (L) 61! ledamöter i samrådsgmppen för finskt och finner frågan med ja
besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Lena Lovén Rolén (S)
(sammankallande), Kjell Andersson (L) och Sabine Thungren (5) till ledamöter i
Kommittén för Valdepriset och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnskattakV
-

Sammantradesprotokoli

Kommunstyrelsen 20 19-01-15 Sid. 34

§ 25 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

att grunden med fördelningen ska vara det resultat som ett val enligt lagen om proportionellt
valsätt skulle ge

att välja Lena Lovén Rolén (5) till ordförande i ledningsutskottet, och Helena Öling (S) till
vice ordförande i ledningsutskottet samt att i övrigt välja ledamöter och ersättare i
ledningsutskottet enligt upprättat förslag

att välja Roger Ingvarsson (5) till ordförande i vård- och omsorgsutskottet, och Soili Raja
Aho (5) till vice ordförande i vård- och omsorgsutskottet samt att i övrigt välja ledamot och
ersättare i vård- och omsorgsutskottet enligt upprättat förslag

att välja Sabine Thungren (5) till ordförande i barn- och utbildningsutskottet, och Rolf Sass
(S) till vice ordförande barn- och utbildningsutskottet samt att i övrigt välja ledamot och
ersättare i barn- och utbildningsutskottet enligt upprättat förslag

att välja Pentti Lahtinen (8) till ordförande i teknisk tekniska utskottet, och Lars-Göran
Ignberg Fammé (8) till vice ordförande i tekniska utskottet samt att i övrigt välja ledamot
och ersättare i tekniska utskottet enligt upprättat förslag

att välja Ewa Wikström (8) och Elisabeth Åberg (L) till ledamöter i samrådsgruppen för
finskt förvaltningsområde

att välja Lena Lovén Rolén (5) (sammankallande), Kjell Andersson (L) och Sabine
Thungren (5) till ledamöter i Kommittén för Valdepriset

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26 Dnr2018.0955.l01.

Val till färtroendeuppdrag i samverkansorgan

Kommunstyrelsen har att besluta om förtroendeuppdrag i samverkansorgan för
mandatperioden 20 19-2022. Förslag enhgl lista har upprättats.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovn-Rolén (S) och Elisabeth Åberg (L)

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Roger Ingvarsson (S) till
ledamot och Helena Norrby (C) till personlig ersättare i samrådsgruppen för äldre och
finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Sabine Thungren (S) till
ledamot och Tobias Jarstorp (L) till personlig ersättare i samrådsgruppen för barn och unga
och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Lena Lovén-Rolén (S) till
ledamot i samrådsgruppen för kultur och idrott och finner frågan med ja besvarad

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

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Roger Ingvarsson (5) till ledamot och Helena Norrby (C) till personlig ersättare i
samrådsgruppen för äldre

att välja Sabine Thungren (S) till ledamot och Tobias Jarstorp (L) till personlig ersättare i
samrådsgruppen för barn och unga

tLvälja Lena Lovén-Rolén (5) till ledamot i samrådsgruppen för kultur och idrott

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§27 Dnr2OlS.0955.10I

Val till externa uppdrag

Kommunstyrelsen har att besluta om externa uppdrag för mandatperioden 20 19-2022.
Förslag enligt lista har upprättats.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Elisabeth Åberg (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja sektorchefen för teknik och
service till ombud till årsmöten för Väg- och samfällighetsföreningar och
planeringsstrategen, Sektor teknik och service till ersättare till årsmöten för Väg- och
samfählighetsföreningar och finner frågan med ja besvarad.

Ordforanden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Klaus Jesse (S) till ledamot i
Miljö- och klimatrådet, Länsstyrelsen Västmanlands län och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Lena Lovén-Rolén (S) till
ledamot i Jämställdhetsrådet, Länsstyrelsen Västmanlands län och finner frågan med ja
besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Lena Lovén-Rolén (S) till
ledamot i Integrationsrådet, Länsstyrelsen Västmanlands län och finner frågan med ja
besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Sabine Thungren (S) till ombud
till årsmöten för Agenda 2030 och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Lena Lovén-Rolén (5) till
ombud till årsmöten för Coompanion Västmanland och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Lena Lovén-Rolén (5) till
ombud till årsmöten för Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening och finner frågan med
ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan välja Lena Lovén-Rolén (5) till
ombud till årsmöten för Intresseföreningen Bergslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 27 forts.

20 19-0 1-15 Sid. 37

Kommunstyrelsen beslutar

att välja sektorchefen för teknik och service till ombud till årsmöten för Väg- och
samfällighetsföreningar och planeringsstrategen, Sektor teknik och service till ersättare till
årsmöten för Väg- och samifillighetsföreningar

au välja Klaus Jesse (5) till ledamot i Miljö- och klimatrådel, Länsstyrelsen Väsimanlands
län

att välja Lena Lovén-Rolén (5) till ledamot i Jämställdhetsrådet, Länsstyrelsen
Västmanlands län

att välja Lena Lovén-Rolén (5) till ledamot i Integrationsrådet, Länsstyrelsen Västmanlands
län

att välja Sabine Thungren (5) till ombud till årsmöten för Agenda 2030

att välja Lena Lovén-Rolén (5) till ombud till årsmöten för Coompanion Västmanland

att välja Lena Lovén-Roln (5) till ombud till årsmöten för Bergskraft Bergslagen
ekonomisk förening

att välja Lena Lovén-Rolén (5) till ombud till årsmöten för Intresseföreningen Bergslaget
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§28 Dnr2018.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyreisen, 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, verksamhetsplan,
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
Väsrmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej
ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

Fo troendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorpn ska skrifiligen kortfattat
återrapportera vid nästföljande kommunstyrelsesammanträde. Aterrapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes sign. j Utdragsbestyrkande
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§ 29

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§30 DnrKS2OI9.13.I01

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

Vård- och omsorgsutskottet
Beslut 181210
§ 171 Ansökan om fortsatt stöd i form av skyddat boende S0C53
§ 172 Overvägande “id placering SOC 2

Ledningsutskottet
l3eslut 181220
§ 165 Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd P25

F28
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beslut 190107
1810195 år
1810195 år
181105 5 år
1811155 år
181211 Sår
181220 5 år
1812205 år

AS
Brådskande ärenden (ordförandeheslut)
Beslut 190102
Förordnande

A8
Brådskande ärenden (ordförandebeslut)
Beslut 181029
Förordnande

A2
B ostadsanpas sni ngsbi drag
Beslut 181001-181031
2 beslut

A2
B ostadsanpassn ingsbidrag
Beslut I8IlOl-181130
7 beslut

A4
Projektmedel till Nelli och Neslod från finskt fön’altningsnmråde
Beslut 181203

AlO
Avslag på utlämnande av allmän handling till enskild
Beslut 181203

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 forts.

Al
Utvecklingsmedel för hyalagsprojekt
Beslut 181204

ALK4
Beslut om servedngsiillstånd (tillrälliga och utvidgning) villkorsprövning
Beslut 181210

AS
Brådskande ärenden (ordförandebeslut)
Beslut 181220
Förordnande

A8
Brådskande ärenden (ordrörandebeslut)
Beslut 181220
Dnr KS 2018-989-700

AS
Brådskande ärenden (ordförandebeslut)
Beslut 181219
Dnr KS 2018-1021-101

SOC 1
Övervägande SoL 6:6
Beslut 181001-181031
1 SI. övcnägandejml 6 kap. 6 § SoL

SOC2
Övervägande SoL 6:8
Beslut 181001-181031
1 st. Livervägandejml 6 kap. 8 § SoL

SOCIO
Övervägande SoL 6:6
Beslut 181001-]81031
3 beslut jm) 11 § 1 st. LVU

S0C34
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt biständ
Beslut 181001-181031
72 beslut jml 4 kap. 1 § SoL bevilja bistånd
22 beslut jml 4 kap. 1 § SoL avslå bistånd
2 beslut jml 4 kap. 2 § SoL att bevilja

S0C39
Bistånd barn och ungdom 0-20 år i form av äppenvårdsinsats
Beslut 181001-181031
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL avsluta

SOC1O
Beslut i frågan om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (pIacerinomp1acehng) i familjehem
Beslut 181001-181031
1 beslut jml 4 kap. 1 § SoL bevilja

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 foris.

SOC 53
Beslut ifråga om vistelse på hem för vård eller boende (vuxna)
Beslut 181001-181031
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL be ilja
1 beslut jml 4 kap. 1 § SoL förlänga

SOC6I
Beslut i frågan om att inleda och avsluta utredning (vuxna)
Beslut 181001-181031
6 beslut jml 11 kap 1 § SoL inleda utredning
2 beslut jml Il kap. 1 § SoL inleda utredning
Il beslut jml Il kap 1 § SoL inte inleda utredning

50C62
Beslut i frågan om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned (vuxna och barn)
Beslut 181001-181031
4 beslut jml Il kap 1 § SoL att inte inleda utredning

S0C63
Beslut i frågan om att inleda utredning (barn)
3 beslut jml Il kap 1 § SoL att inleda utredning

S0C64
Beslut i frågan om utredning
1 beslut jml Il kap 1 § SoL att utredning barn och unga inte skall föranleda åtgärd
l beslut jml 1 kap 1 § SoL att utredning vuxna inte skall föranleda åtgärd
1 beslut jml Il kap 1 § SoL att utrending vuxna skall föranleda utredning

S0C75
Beslut om institutionsplacedng för vuxna
Beslut 181001-181031
5 heslutjml 4 kap 1 § SoL bevilja institutionsplacering för vuxna

SOC 85
Beslut ifråga om inleda utredning LVM
Beslut 181001-181031
1 beslut jml 7 § 1_VM att inleda utredning

S0C86
Beslut ifråga om att inte inleda utredning
Beslut 181001-181031
1 beslut jml 7 § LVM att inte inleda utredning

S0C92
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Beslut 181001-181031
2 st. 5-protokoll, faderskapsbekräftelse, upprättats jml 1 kap 4 § 1 st. FB

SOCIO!
Lämnande av upplysningar FB 6:20
Beslut 181001-181031
3 st. upplysningar lämnats jml 6 kap. 20 § FB

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 forts.

SOC 164
Omprövning av beslut
Beslut 181001-181031
1 beslut att överklagande beslut ej omprövas enligt 27 FvL

SOC 185
Dödsboanmälan
Beslut 181001-181031
1 beslut jml 20 kap 8 a § AB

SOCIO
Beslut i fråga om hur vården ska ordnas
Beslut 181101-181130
5 belsutjml Il kap § 1 st. LVU

SOC 14
Övervägande om beslut om umgänge eller hemlig vistelseort
Beslut 181101-181130
2 överväganden om beslut om eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 2

S0C43
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
Beslut 161101-181130
78 beslut jml 4 kap 1 § SoL hevilja
2 beslut jml 4 kap § 2 SoL hevilja
15 beslut jml 4 kap 1 § SoL avslå
2 beslut jmi 4 kap 2 § SoL avslä
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL bevilja
1 beslut jml 4 kap 1 § Sol hevilja

SOC 39
Bistånd barn och ungdom 0-20 år i form av öppenvårdsinsais
Beslut 181l01-l8llJO
1 beslut jml 4 kap. 1 § SoL alt avsluta
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL förlänga

S0C43
Beslut ifråga om hislånd åt barn och ungdom 0-18 år
Beslut 181101-181130
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL bevilja bistånd

S0C46
Beslut i fråga om kontaktpersonJ-familj
Beslut 181101-181130
3 beslut enligt 4 kap 1 § SoL
1 beslut enligt 4 kap 1 § SoL

SOC6I
Beslut i frågan om att inleda och avsluta utredning (vuxna)
Beslut 181101-181130
16 beslut jml Il kap 1 § SoL att inleda utredning
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att inleda utredning
19 beslut jml 4 kap 1 § SoL att inte inleda utredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 forts.

S0C62
Beslut i frågan om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned (vuxna och barn)
Beslut 181101-181130
13 beslut jml Il kap 1 § SoL att inte inleda utredning

SOC 63
Beslut i frågan om att inleda utredning (barn)
Beslut 181101-181130
1 beslut jml Il kap 1 § SoL att inleda utredning
2 beslut jml 11:1 och 11:2 att inleda utredning

S0C64
Beslut i fragan om utredning
Beslut 161101-181130
2 beslut jml It kapi § SoL att utredning inte skall föranleda åtgärd
2 beslut jml Il kap 1 § SoL all utrending skall föranleda åtgärd

S0C65
Förlängd utredningstid
Beslut 181101-181130
1 beslut jml Il kap 2 § SoL att förlänga utredningstid

S0C74
Beslut om öppenvård, externt
Beslut 181t01-18l130
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL bevilja öppenvärdsinsats

SOC 75
Beslut om institutionsplacering för vuxna
Beslut W110l-181130
2 beslut jml 4 kap 1 § SoL att hevilja institutionsplacering

SOC 92
Godkännande av faderskapshekräftelse
Beslut 181101-181130
2 st. 5-protokoll, faderskapsbekräftelse, upprättats jml l kap 4 § 1 st. FB

SOC 101
Lämnande av upplysningar FB 6:20
Beslut 181101-181130
3 st. upplysningar jml 6 kap. 20 § FR

SOC 185
Dödsh o an mälan
Beslut 181101-181130
1 beslutjml 20 kap. 8 a § ÄR

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna

Justerandes sign- Utdragsbestyrkande
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§31 Dnr2018.

Delgivningar

Region Västmanland
Strategisk regional beredning
Protokoll 2018-11-30

Region Västmanland
Strategisk regional beredning
Protokoll 2018-11-02

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:45
Värde säkring

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:41
Agar- och ledningsprövning — nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola

Sveriges Kommuner och Land5ting (SKL)
Cirkulär 18:46
Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär

Länsstyrelsen Västmanlands län
Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i Västmanlands län
Beslut 181114

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:48
Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:47
Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 201$

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:43
Omräkning av pension enligt PA-KL

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär 18:50
Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsform

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
Cirkulär L8:49
Hyreshöj ning
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 31 forts.

Västmanlands kommuner
Styretseprotokoll 2018-11-30

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:52
AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:59
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:62
Ersättning till kontaktperson och kontaktfamiljer/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år
2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:61
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:60
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård

Boverket
Vägledning och byggemenskaper i bostadsförsörjningen

Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Protokoll 180928
Sammanträdesplan 2019

Migrationsverket
Fastställd årsplanedng för mottagande av nyanlända för bosättning under 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:63
Omsorgsprisindex (OPI)

Västmanlands läns författningssamling
I9FS 2018:5
I9FS 2018:6
19FS 2018:7
19FS 2018:8

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 31 forts.

Migrationsverkets förfatiningssamling
MIGRFS 2018:8

Skinnskattebergs kommun
181211
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2018-12-11

Skinnskattebergs kommun
181219
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-12-10

Skinnskattebergs kommun
181214
Tekniska utskottet, protokoll 2018-12-14

Skinnskattehergs kommun
181212
Ledningsutskottet, protokoll 2018-12-19

Skinnskattebcrgs kommun
181220
Ledningsutskottet, protokoll 2018-1220

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 32

Övriga frågor

Helena Norrby (C) ställer fråga om nyttjandet av vårdhund inom Sektor barn och
utbildning.

Sektorchefen för barn och utbildning svarar.

Frågan ställdes och besvarades under § 7.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 2019-01-15
Diarienummer 2018.0955.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KS Sid. 1
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Kommunstyrelsens val till förtroendeuppdrag i
kommunen
Uppdragen gäller för tiden 2019-01-01 till och med 2022-12-31 om inte annat anges.

Ledningsutskottet 5+2 (S 2+1) (L+M+C 2+1) (SD 1)

Uppdrag Parti Namn
Ordförande 5 Lena Lovén Rolén
Vice ordförande S Helena Öling
Ledamot L Carina Sdndor
Ledamot L Elisabeth Åberg
Ledamot SD Ewa Olsson Bergstedt

Ersättare 5 Roger Ingvarsson
Ersättare M Bo Öberg

Vård- och omsorgsutskottet 3+2 (S 2+1) (L+M+C 1+1) (SU 0)

Uppdrag Parti Namn
Ordförande 5 Roger Ingvarsson
Vice ordförande 5 Soili Raja-Aho
Ledamot C Helena Norrby

Ersättare 5 Lena Lovén Rolén
Ersättare L Elisabeth Aberg

Barn- och utbildningsutskottet 3+2 (5 2+1) (L+M+C 1+1) (SD 0)

Uppdrag Parti Namn
Ordförande 5 Sabine Thungren
Vice ordförande 5 Rolf Sass
Ledamot L Tobias Jarstorp

Ersättare M Staffan Strid
Ersättare V Helena Cederberg
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 201 9-01-15
Diarienummer 2018.0955.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KS Sid. 2
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Tekniska utskottet 3+2 (S 2+1) (L÷M÷C 1+1) (SD 0)

Uppdrag Parti Namn
Ordförande 5 Pentti Lahtinen
Vice ordförande S Lars-Göran Ignberg Fammé
Ledamot M Bo Öberg

Ersättare 5 Helena Nykänen
Ersättare L Anders Nordenbris

Samrådsgruppen för finska förvaltningsområdet

Uppdrag Parti Namn
Ledamot S Ewa Wikström
Ledamot L Elisabeth Aberg

Kommitté för Valdepriset

Uppdrag Parti Namn
Ledamot (Sammankallande) 5 Lena Lovén Rolén
Ledamot L Kjell Andersson
Ledamot S Sabine Thungren
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TJÄNSTESKRVELSE
Datum 2019-01-15
Diarienummer 2018.0955.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KS Sid. 3
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Kommunstyrelsens val till förtroendeuppdrag i
samverkansorgan
Uppdragen gäller för tiden 2019-01-01 till och med 2022-12-3 1 om inte annat anges.

Region Västmanlands Strategiska Regionala Beredning -

Samverkansgrupper

Den strategiska regionala beredningens samverkansgrupper är samverkansgruppen för barn och
unga, kultur och idrott samt äldre.

Varje kommun utser en ledamot och en personlig ersättare till varje grupp.

Samrådsgruppen för äldre

Uppdrag Parti Namn
Ledamot S Roger Ingvarsson
Personlig ersättare C Helena Norrby

Samrådsgruppen för barn och unga

Uppdrag Parti Namn
Ledamot 5 Sabine Thungren
Personlig ersättare L Tobias Jarstorp

Samrådsgruppen för kultur och idrott

Uppdrag Parti Namn
Ledamot 5 Lena Lovén Rolén
Personlig ersättare Vakant



Skinnskattebts

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 2019-01-15
Diarienummer 2018.0955.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KS Sid. 4
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Kommunstyrelsens val till externa uppdrag
Uppdragen gäller för tiden 2019-01-01 till och med 2022-12-31 om inte annat anges.

Väg- och samfällighetsföreningar

Kommunstyrelsen ska utse ombud till årsmötena för föreningarna Fäma samfällighetsförening,
Karmansbo samfällighetsförening, Pellegruvans samfällighetsförening, Riddarhyttans
vägförening och Skinnskattebergs vägförening.

Kommunstyrelsen har vid tidigare val valt att vidaredelegera uppdragen till utsedda tjänstemän.

Uppdrag Namrilposition
Ombud tu] årsmöten Sektorchef teknik och service
Ersättare till årsmöten Planeringsstrateg,

Sektor teknik och service

Länsstyrelsen Västmanlands Läns Råd

Kommunstyrelsen ska utse representanter till Länsstyrelsen Västmanlands Läns Råd. Råden är
Miljö- och khmatrådet, Jämställdhetsrådet och lntegrationsrådet.

Miljö- och klimatrådet

Uppdrag Parti Namn
Ledamot (Ordf. MBN) S Klaus Jesse

Jämställdhetsrådet

Uppdrag Parti Namn
Ledamot (KSO) 5 Lena Lovén-Rolén

Integrationsrådet

Uppdrag Parti Namn
Ledamot (KSO) S Lena Lovén-Rolén

Förbundet Agenda 2030

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsstämman S Sabine Thungren
Ersättare till årsstämman 7 Vakant
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Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KS Sid. 5
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Coompanion Västmanland

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsstämman S Lena Lovén Rolén
Ersättare till årsstämman Vakant

Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsmötet 5 Lena Lovén Rolén
Ersättare till årsmötet Vakant

Intresseföreningen Bergsiaget

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsmötet 5 Lena Lovén Rolén
Ersättare till årsmötet Vakant
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Använd hästkrafter i vår tätortsnära skog och ängar
den 14januari2019 4

Initiering av ärende frän Helena Norrby, Centerpartiet

Jag yrkar på att Kommunstyr&sen ger förvaltningen i uppdrag att sondera möjligheten för
Skinnskattebergs Kommun att anlita hästkrafter 1 bruken av kommunens tätortsnära skog samt
ängar.

Användandet av hästkrafter istället för tunga maskiner främjar:
- Ett miljövänligt skogsbruk
- En skonsam hantering av rekreationsområden
- Kulturhistoria
- Medborgarnas förståelse för skogsbruk och skogens värde
- Ty5tare skötsel
- Möjlighetför skolor och förskolor för utflykter med mervärde - där man hälsar på hästarna och

får till sig värdefull kunskap om natur och naturskötsel. Gäller även andra grupper i samhället!

Se även bilaga från Skogssällskapet.
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