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Plats och tid

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid

Stora sammanträdesmmmet, Kommunhuset den 25 november 2019kl.12:30— 14:00

Lena Lovén Rolén (8), ordförande, ej § 187 pga. jiivCarina Såndor (L), ej § 187 pga. jäv
Elisabeth Åberg (L), ej § 187 pga. jäv
Ewa Olsson Bergstedt (SO) ej § 191 pga. jäv
Roger lngvarsson (8), tjänstg.crs

Bo Öberg (M) ej tjänstg. ers 184—186, tjänstg. § 187, ej tjänstg. ers 188—190, tjänstg. § 191, ej tjänstg § 192
Marie Tollefsen Markströrn, kommunchef
Tarja Isomäki, kommunsekreterare
Kenneth Johansson, räddningschef
Kristiina Pousar, planeringsstrateg

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Bo Öberg (M)

Kommunkontoret den 25 november 2019 kl. 16:30

?aragnfer
-192

BoÖberg( j187
—

Beslutande

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerande

)mäki

Ewa Olsson Bergstedt SD) § 184—190,
§ 192

Delegationsbeslut:
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§ 184

Ändring av föredragslista

Ledningsutskottet beslutar

fl ärende Revidering av Taxa och avgifter för år 2020. Sotning 3.2 läggs in somny punkt nr 2.

att ärende Avtal om gemensamt ledningssystem i Räddningsregion Bergslagen 2läggs in som ny punkt 3.

att ärendet VafabMiljö läggs till som nytt ärende 8.

fl lägga till ärende nr 9 övrig fråga.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

rn
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§ 185
KS2019-825-101

Revidering av Taxa och avgifter för år 2020, Sotning 3.2
Kommunftllmäktige beslutade 2019-11-18, § 104 anta upprättat förslag tilltaxor och avgifter för år 2020. Protokollet justeras 27november. Sotningsfristemauppgivna i avsnitt 3.2 Sotning behöver revideras då dessa inte stämmer överensmed sotningsfristerna som står angivna i upphandlat rama4al. Avtalet anger attleverantören skall utföra sotningstjänster i enlighet med de tidsfristema enligt MSBföreskrifter och allmänna råd. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S),

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo all gå till beslut ochfinner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

revidera avsnitt 3.2 Sotning i Taxa och avgifter för år 2020 enligt upprättatförslag.
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§ 186
KS 2019-1023-101

Avtal om gemensamt ledningssystem 1 RäddningsregionBergslagen

Kommunstyrelsen beslutade 201 8-04-10, § 38 att uppdra år förvaltningen attfortsätta föra dialog med VMKFB och Nerikes Brandkår med inriktningen attgenom nytt samverkansavtal säkerställa för kommunen viktiga funktioner. Ettsamarbetsavtal tecknades i maj 2018 (dnr: 2018-498-101). Detta avtal kommer attavslutas i samband med att Räddningsregion Bergslagen (RRB) startas upp den2020-05-12. Nya former för samarbete behöver upprättas. En tjänsteskrivelse iärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 34, föreslå kommunstyrelsenatt uppdra år förvaltningen att fortsätta föra dialog med VMKFB och NedkesBrandkår med inriktningen att genom nytt samverkansavtal säkerställa förkommunen viktiga funktioner

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 38 enligt ledningsutskottets förslagatt uppdra år förvaltningen att fortsätta föra dialog med VMKFB och NerikesBrandkår med inriktningen att genom nytt samverkansavtal säkerställa förkommunen viktiga funktioner.

Räddningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Carina Såndor (L) och Bo Öberg (M).
Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskoftet är redo aU gå till beslut ochfinner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med Räddningsregion Bergslagen.
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§ 187
KS 201 9-954-046

Utdelning ur Pontus Nohres stiftelse II och III 2019
Landsfiskal Pontus Nohre donerade medel i slutet på 1940-talet till tre stifielser,Ponws Nohre 110 000 kronor, Pontus Nohre 1110000 kronor och Pontus Nohre111 26 700 kronor.

Stiftelse Pontus Nohre 1 ändamål är att utdela stipendier till elever folkbokfZ5rda iSkinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter denobligatoriska grundskolan.

Stiftelse Pontus Nohre II ändamål är att utdela stipendier till elever folkbokförda iSkinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter denobligatoriska grundskolan.

Stiftelse Pontus Nohre 111 ändamål är att utdela stipendier till:
• Elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsattskolutbildning efter den obligatoriska grundskolan
• Stärka rikets försvar
• Främja barn eller ungdomsvård eller fostran och utbildning• Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta
• Främja vetenskaplig undervisning eller forskning

Disponibla utdelningsbara medel är:
Pontus Nohre 11, 65 258 kronor
Pontus Nohre 111284 313 kronor

För att hålla stiftelsen skattefri enligt Pontus Nohres önskan krävs att minst65 258 kronor utdelas från Pontus Nohre II, och minst 284313 kronor från PontusNohre III. Förslag till utdelning av stipendier ur fonderna Pontus Nohres stiftelseII och 111 finns upprättat i bilaga.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5).

Carina Såndor (L), Lena Lovén Rolén (5) och Elisabeth Åberg (L) anmäler jävoch deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.a
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§ 187 forts.

Enligt Kommunstyrelsens reglemente § 18 ska om varken ordföranden eller viceordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde utserstyrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldsteledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. BoOberg (M) är ålderspresident och tjänstgör som ordförande till dess attledningsutskottet utres en nordförande för ärendet.

Roger lngvarsson (S) föreslår Bo Öberg (M) till ordförande för ärendet.

Ledningsutskottet beslutar att välja Bo Öberg (M) till ordförande för ärendet.
Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut ochfinner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att fastställa utdelningen av stipendier enligt upprättat förslag.
fl notera till protokollet att Klockarbergsskolan årskurs nio och elever frånSkinnskattebergs kommun som studerar vid Malmaskolan i Kolsva, vilka båda haransökt om medel ur Pontus Nohres stiftelser, ombeds att söka stipendium urHisingska stiftelsen med deadline den 1 mars år 2019

att utdelning av stipendier för år 2019 uppgående till 349 571 kronor fördelasenligt följande:

162 000 kronor utdelas till elever enligt upprättat förslag
31 262 kronor utdelas till Skogsmästarskolan, SLU
3 1 262 kronor utdelas till PRO Skinnskatteberg
31 262 kronor utdelas till Knäppmora AIK
31 262 kronor utdelas till Klockarbergsskolan
31 261 kronor utdelas till Stiftelsen skog & trä
31 262 kronor utdelas till PRO Riddarhyttan

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 188
DnrKS20I9-1010-406

Yttrande gällande taxa för prövning och tillsyn inommiljöbalkens område utom bygglovshantering
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-11-07, § 81 föreslåkommunftillmäktige att anta förlaget till taxa för tillsyn inom miljö- ochbyggnadsnämndens verksamhetsområden (utom bygglovshantering), taxan förår 2020 är 900 kronor per timme. Enligt kommunallagen 6 kap. 13 § Ska styrelsensärskilt 1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av ftzllmäktige, medde begränsningar som framgår av 5 kap. 29—33 §. En tjänsteskdvelse i ärendetfinns upprättad.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M). Carina Såndor (L) ochEwa Olsson Bergstedt (SD).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut ochfinner frågan med ja besvarad.

I.edningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

fl avge följande svar:

Kommunstyrelsen har inget att erinra förlaget till taxa för tillsyn inom miljö- ochbyggnadsnämndens verksamhetsområden (utom bygglovshantering), eller till atttaxan för år 2020 är 900 kronor per timme.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

-{
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§ 189
KS2O19-696-870

Övertagande av Ebba Brahes

Ledningsutskottet Mr information om var i processen ärendet hanteras i nuläget.
Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-08-28, § 124 föreslå kommunfullmäktigeatt köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet.köpeskiHingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyckning.fl finansieringen skall ske genom att omfördela medel från engångssatsningar“Projektiedare digitalisering” i 2019 års budget, till kostnader för köp ochavstyckning av Ebba Brahes lusthus.
att driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård.gfl kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet medovanstående att satser.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 178 enligt ledningsutskottets förslagföreslå kommunfuhlmäktige köpa Ebba Brahes lustbus när en avstyckning harverkställts av Lantmäteriet, att köpeskillingen skall utgöra en krona samt kostnadför avstyckning, finansieringen skall ske genom att omfördela medel frånengångssatsningar “projektledare digitalisering” i 2019 års budget, till kostnaderför köp och avstyckning av Ebba Brahes lusthus.
driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård.iln kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet medovanstående att satser.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07, § 79 enligt kommunstyrelsens förslagköpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet.köpeskiHingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyekning.att finansieringen skall ske genom att omfördela medel från engångssatsningar“projektledare digitalisering” i 2019 års budget, till kostnader rör köp ochavstyckning av Ebba Brahes lusthus.
driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag rör kulturmiljövård.att kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet medovanstående att satser.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

a
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§ 189 forts.

Kommunchefen informerar om var i processen handläggningen av ärendet pågår.
1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut ochfinner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes 1
Utdragsbestyrkande
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§ 190
KS2019-924-l01

Revidering av underskriftsbemyndigande förkommunstyrelsen

Tidigare underskdftsbemyndigande för kommunstyrelsen beslutat 2019-06-11, §134 behöver revideras på grund av personalförändringar. En tjiinsteskrivelse iärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Leduingsutskottet beslutade 2019-11-06, § 167 föreslå kommunstyrelsenatt kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonomichef Jan Byström, två iförening eller var för sig i förening med ekonom Johan Sjögren eller GhazalaAvan äger rätt att underteckna anvisningar gällande kommunens bankräkningaroch plusgirokonton samt stifielser.

att ekonomichef Jan Byström och ekonom Ghazala Awan var för sig eller genomombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utomdomstol.

att kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (5) och 1:e vice ordförandeHelena Oling (5) att båda tillsammans eller var för sig förening med kommunchefMade Tollefsen Markström eller sektorehef teknik och service Gunilla Elanderutses till firmatecknare och har rätt att underteckna följande handlingarköpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva ochmottagande av gåva avseende såväl fast som lösegendom, servitut, avtal,vägrättsavtal, övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsregledng enligtfastighetsbildningslagen där kommunen är part, skuldförbindelser å lån somupptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fl.illmäktigebeslutat om.

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

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskoftet är redo att gå till beslut ochfinner frågan med ja besvarad.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 190 forts.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonomichef Jan Byström, två iförening eller var för sig i förening med ekonom Johan Sjögren eller GhazalaAwan äger rätt att underteckna anvisningar gällande kommunens bankräkningaroch plusgirokonton samt stifielser.

att ekonomichef Jan Byström och ekonom Ghazala Awan var för sig eller genomombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utomdomstol.

att kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (5) och 1:e vice ordförandeHelena Oling (5) att båda tillsammans eller var för sig förening med kommunchefMarie Tollefsen Markström eller ekonomichef Jan Byström utses tillfirmatecknare och har rätt att underteckna följande handlingar

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva ochmottagande av gåva avseende såväl fast som lösegendom, serviwt, avtal,vägrättsavtal, övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsregledng enligtfastighetsbildningslagen där kommunen är part, skuidförbindelser å lån somupptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktigebeslutat om.
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§ 191
KS 2019-245-101

Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbundet

VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag om nyavfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats församtliga medlemskommuner under januari-februari 2019. Kommunerna hardärefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 2019. Kommunernassynpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag presenteras i dettamissiv samt i Taxedokument inklusive prislista i bilaga 2. Vid sitt möte den 9april 2019 fattade Direktionen beslut om att skicka reviderat förslag till avfallstaxavidare till respektive kommunfullmäktige för beslut under maj/juni 2019.Processen och tidpianen har under våren 2018 förankrats med medlemsrådet(samtliga KSO:er), direktionen och samrådsorganet. Taxan är avsedd att börjagälla från 1januari 2020. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 140 flärendet återremitteras till ledningsutskottet för ytterligare beredning medmotiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett och att omvärldsanalys saknas.Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22 att ärendet återremitteras med syfte attomförhandla pdsbllden vad gäller gemensamma taxan. En tjänsteskrivelse finnsupprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-01-30, § 7, föreslå kommunstyrelsenavge följande svar: fl Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet aven enhetlig taxa. Skinnskattebergs kommun blir den stora förloraren. Kommunenhar redan idag kostnadstäckning och kommunens medborgare skulle med den nyataxan betala ett överpris.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-15, § 40gfl avge följande svar
Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet av en enhetlig taxa.Skinnskattebergs kommun blir den stora förloraren. Kommunen har redan idagkostnadstäckning och kommunens medborgare skulle med den nya taxan betalaett överpris. Skinnskattebergs kommun motsätter sig även att möjligheten tillhemkompostering avgiftsbeläggs.

Justerandes Utdragsbestyrkande
j sign.

ttK



NnnsItØommun
SammantradesprotokollKommunstyrelsen

Ledningsutskottet 2019-11-25 Sid.239

§ 191 forts.

Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22. § 86 föreslå kommunftiflmäktigegfl godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från1januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 § 140
gärendet återremitteras till ledningsutskottet för ytterligare beredning medmotiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett och att omvärldsanalys saknas.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28. § 120
att ärendet tas upp på nästa sammanträde med ledningsutskottet i avvaktan påbeslut i KAK och Fagersta kommun.

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, § 141 föreslå kommunhillmäktigeg godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö kommunalförbund att gälla från 1januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 212
att ärendet återremitteras med syfte att omförhandla prisbilden vad gällergemensamma taxan.

Planeringsstrategen yttrar sig.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller besluti ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Carina Såndor (L),Elisabeth Åberg (L) och Roger Ingvarsson (5).

Roger Ingvarsson (S) och Lena Lovén Rolén (5) yrkar att godkänna ny taxa ochatt godkänna användning av RUF enligt alternativ 1.

Bo Öberg (M) yrkar på avslag till taxa tills genomgång /utvärdedng avVafabMiljö kommunförbundets verksamhet är gjord.

Carina Såndor (L) och Elisabeth Åberg (L) avstår från att delta i beslutet.

Jterand}Utdrasbestrkande
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§ 191 forts.

Ordförande ställer proposition på Roger lngvarsson (S) och Lena LovénRolén (S) yrkande att godkänna ny taxa och all godkänna användning avRUF enligt alternativ 1. mot Bo Oberg (M) yrkande på avslagtill taxa tills genomgång /utvärdering av VafabMiljö kommunförbundetsverksamhet är gjord och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Rogerlngvarsson (S) och Lena Lovén Rolén (S) yrkande.

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

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut ochfinner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

gfl godkänna ny taxa och att godkänna användning av RUF enligt alternativ 1.
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§ 192

Övrig fråga

Ewa Olsson Bergstedt (SD) ställer en fråga om bildande av fastighetsbolag.

Kommunchefen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.


