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Beslutande

Övriga deltagare

Utses att justera, tillika

Enligt förteckning § 66

Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Christine Larsson, kommunsekreterare
Tarja Isomäki, kommunsekreterare
Sara Pettersson Ruyter, revisionens ordförande

§ 66—97

Elisabeth Åberg (L)
§75

Helena Nykänen (5)

Organ

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 20 19-10-07

Datum för
anslags uppsättande

20 19- 10- 1 5 Datum för
anslags nedtagande

2019-11-07

Förvaringsplats för
protokollet

Personal- och kansliavdelningen

rösträknare Bo Öberg (M) och Helena Nykänen (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen tisdagen den 15oktober2019 kl. 13:15

U nderskri fter:

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer

Aneth Arvidsson (5)
§ 66—74, § 7 97 e §75 pga. jäv

Bo Öberg (M)

Underskrift
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Allmänhetens frågestund

SammanträdesprotokoH
2019- 10-07 Sid. 104

Ragnar Eriksson ställer en fråga om Klockarberget, ett insänt medborgarförslag om
berget mitt i byn.

Kommunstyrelsens ordförande svarar.



Skinnskattebt
IIffimUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2019-10-07 Sid. 105

Anmälan av ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 19juni
2019 till och med den 14oktober2022.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Soili Raja-Aho
Avgången ersättare: Lars Andersson

Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Vesa Koskelainen
Ny ersättare: Torgny Roxell
Avgången ledamot: Birgit Barchiesi

Ju ter’ des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 66

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Närvarande ledamöter — upprop

Ledamöter Närvaro Notering

5 Lena Lovén Rolén X
L Carina Sdndor X

SDI Ewa Olsson Bergstedt X
s( Tony Bölja -

SI Charlotte Jansson -

L Tobias Jarstorp X Ej § 75 pga. jäv
SD Oscar Sjöstedt X
5 Roger Ingvarsson X Ej § 70 pga. jäv
M Bo Öberg X Ej § 69 pga. jäv
5 Eva Anderberg X Ej § 70 pga. jäv
L Elisabeth Åberg X
V Fredrik Skog X
C Helena Norrby X

SD Vesa Koskelainen -

5 Lars-Göran Ignberg Fammé X
5 Sabine Thunaren X
L Anders Nordenbris X

SD Jonny Emtin X
5 RolfSass -

S Aneth Arvidsson X Ej § 75 pga. jäv
L Vanja Leneklini X
5 Klaus Jesse X

SD Pur Huitman X
5 Ann-Christine Andersson -

L Susanne Karlsson X
M Staffan Strid X Ej § 75 pga. jäv
5 Pentti Lahtinen X Ej § 69 pga. jäv

SD San von Walden X
V Helena Cederberg X Ej § 70 pga. jäv, Ej § 75 pga. jäv
C Ulf Kjellin -

L Solveig Hammarström X

Jus r des Øgn. Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro Notering

Mi Angellgue Nyström -

M Pernilla Danielsson -

C Rolf Andersson X Tjänstgör för Ulf Kjellin(C)
C Sonja Råberg -

L Warja Rafik -

L Anna-Lena Lundén -

L Jan Lejon -

L Kjell Andersson X Tjänstgör för Susanne Karlsson (L)
S Gabriel Andersson -

i 5 Helena Nykänen X Tjänstgör för Tony Bölja (5)
5 Elof Engman X Tjänstgör för Rolf Sass (S)
5 Barbara Laaksonen X Tjänstgör för Ann-Christine Andersson (5)
5 Laila Åberg -

5 SoUl Raja-Aho X Tjänstgör för Charlotte Jansson (5)
V Anna Werner -

V Agneta C. Lundberg -

SD Torgny Roxell -

SD Cecilia Olsson Bergstedt X Tjänstgör för Vesa Koskelainen (SD)
SD Therese Lövdahl -
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§ 67

Val av protokolijusterare tillika rösträknare, tid och plats

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Bo Öberg (M) och Helena Nykänen (5) till protokoiljusterare, tillika rösträknare.

att protokollet justeras tisdagen den 15 oktober 13:15 på kommunkontoret.

Juster des sign. Utdragsbestyrkande

t
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§ 68

Information från revisonen — information

Kommunfullmäktige får på sammanträdet information från revisionen

Revisionens ordförande informerar om kommande, pågående och avslutade granskningar.

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen.

1 Justerande sian Utdragsbestyrkande

il/Ä/



Skinnskeb€
ig.4ommun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2019-10-07 Sid. 110

§69 KS2019-418-106

Årsredovisning 2018 VafabMiljä Kommunalförbund

VafabMiljö Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning 2018 till
medlemskommunerna för fastställande.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 19-05-24, § 35, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättad Årsredovisning 2018
g bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 148 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna upprättad Ärsredovisning 2018.
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Pentti Lahtinen (S) och Bo Öberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller
beslut i ärendet. Inga ersättare finns närvarande.

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

Kommunfullmäktige beslutar

fl godkänna upprättad Ärsredovisning 2018.

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Notering till protokollet: Bo Öberg (M) visar sig ej vara jävig.

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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§70 KS2018491-101

Revidering Skinnskattebergs kommuns lönepolicy

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03, § 45 anta upprättad Lönepolicy.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprätlad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 15-08-23, § 79, föreslå kommunfullmäktige
att ge förvaltningen i uppdrag att göra mindre redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Lönepolicyn i enlighet med
Skinnskatteberg kommuns grafiska profil
att anta upprättad Lönepolicy

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 107,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Lönepolicyn i enlighet med
Skinnskatteberg kommuns grafiska profil

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 107, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunful Imäktige

anta upprättad Lönepolicy

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 45
att anta upprättad Lönepolicy

LedningsutskotLet beslutade 2019-05-22, § 91 föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad lönepolicy

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-06-11, § 145 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
jg anta reviderad lönepolicy.

Helena Cederberg (V), Roger Ingvarsson (5) och Eva Anderberg (5) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning eller beslut i ärendet. Inga ersättare finns närvarande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 70 forts.

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

Kommunfullmäktige beslutar

anta reviderad lönepolicy.
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§ 71 KS 2019 575-101

Tillfällig fullmäktigeberedning — Kommunens lokalutnyttjande

Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till direktiv för en tillfällig
fullmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande. Lokalberedningsgruppen
redovisar en rapport vid sammanträdet.
Den text som är rödmarkerat i bilagan är prioriterade ärenden.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
anta direktivet för den tillfälliga kommunfullmäktigeberedningen för kommunens

lokalutnyttjande
att välja ordförande, vice ordförande samt ledamöter till beredningen enligt
kommunfullmäktiges valberednings förslag. Valberedningen presenterar förslag på
sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-JO, § 114,
att tillsätta en tillfällig kommunfullmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande
under tidsperioden december år 2018 till juni år 2019
att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidium med motiveringen att
förtydliga direktivet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-Il, lii
att anta direktivet för den tillfälliga kommunfullmäktigeberedningen
lokalutnyttjande, att välja följande ledamöter till beredningsgrupp:
Ordförande (5) Lena Lovén Rolén
Representant (L): Anders Nordenbris
Representant (C): Ulf Kjellin
Representant (SD): Ewa Olsson Bergstedt
Representant (V): Fredrik Skog
Representant (M): Bo Öberg

för kommunens

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Anders Nordenbris (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.
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§71 forts.

Kommunfullmäktige tackar för informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justera9des sign. Utdragsbestyrkande

/; Al
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§72 KS2018-408-101

Medborgarundersökning 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 3 att bifafla Liberalernas, Moderaternas
och Centerpartiets gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren
2019—2022. Enligt måldokumentet ska förvaltningen genomföra en medborgarenkät 2019
och 2020. Kommunfullmäktige ska besluta om när en ny medborgamndersökning skall
genomföras. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12, § 108, enligt kommunstyrelsens förslag
att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”

Ledningsutskottet beslutade 2019-01-30, § 2,
att alla gwppledare bjuds in till måldiskussioner den 6 februari kl. 13.00

ett extra ledningsutskott planeras där målarbetet kan beredas för att sedan beslutas av
kommunstyrelsen den 19 februari

Ledningsutskottet beslutade 2019-02-19, § 22, föreslå kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige bifaller Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren 20 19—2022

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-19, § 37, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommu nfuU mäktige
att kommunfullmäktige bifaller Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren 2019—2022

Kommunfullmäkrige beslutade 2019-03-Il, § 3 enligt kommunstyrelsens förslag
att bifalla Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets gemensamma måldokument för
Skinnskattebergs kommun för åren 20 19—2022

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 85 föreslå kommunfullmäktige
att uppdra åt förvaltningen att genomföra medborgarundersökningar 2020 och 2022

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 139 föreslå kommunfullmäktige
jg uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra medborgamndersökningar 2020 och 2022.

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

Justerandes sign. Utdra2sbestyrkande

W4i
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§ 72 forts.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rårslag

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra medborgarundersökningar 2020 och 2022.

Juster des/sign. -! Utdragsbestyrkande

ij/V
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§ 73 KS 2019-436-046

Årsredovisning och bokslut för år 2018 för förvaltade stiftelser

Årsredovisning och bokslut för år 2018 för förvaltade stiftelser har upprättats och ska
godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottel beslutade 20 19-05-22, § 77 föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Årsredovisning och bokslut för år 2018 för förvaltade stiftelser

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 131 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna Årsredovisning och bokslut för år 2018 för förvaltade stiftelser.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna Årsredovisning och bokslut för år 2018 för förvaltade stiftelser.

Juster des ign. Utdragsbestyrkande
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§ 74 KS 2019-410-046

Avveckling av stiftelser

Skinnskattebergs kommuns förvaltning administrerar idag nio stiftelser som ingår under
samlingsnamnet fön’altade stiftelser. Stiftelserna är idag placerade på bankkonto hos
Swedbank där räntan i dagsiäget är noll procent. Stiftelsemas långsiktiga utveckling är
beroende av att de förräntas, för att de över tid inte ska förlora värde i jämförelse med
kronans värde. Av denna anledning är det idag angeläget att se över vilka
åtgärdsmöjligheter som finns för stiftelserna. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskonet beslutade 2019-05-22, § 78 föreslå kommunfullmäktige
att förvaltningen får i uppdrag att påbörja förfarandet gällande upphörandet av stiftelserna
Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbo jordbruksstiftelse, Pontus Nobres
stiftelse 1, och Samstiftelsen för lärarpersonal genom ansökan till Länsstyrelsen
att vid godkännande från Länsstyrelsen enligt första att-satsen öppna upp för ansökningar
till stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstifte!se, Gunnilbo jordbruksstifteise, Pontus
Nohres stiftelse 1, och Samstiftelsen för Järarpersonal tills dess att stiftelsernas samtliga
tillgångar är förbrukade.

Kommunscyrelsen beslutade 2019-06-Il, § 132 föreslå kommunfullmäktige
kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja förfarandet gällande upphörandet av

stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbo jordbmksstiftelse, Pontus
Nohres stiftelse 1, och Samsuftelsen för lärarpersonal genom ansökan till Länsstyrelsen,
att vid godkännande från Länsstyrelsen enligt första att-satsen öppna upp för ansökningar
till stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbo jordbruksstiftelse, Pontus
Nohres stiftelse 1, och Samstiftelsen för lärarpersonal tills dess att stiftelsernas samtliga
tillgångar är förbrukade.

Ordröranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja förfarandet gällande upphörandet av
stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbo jordbruksstiftelse, Pontus
Nohres stiftelse 1, och Samstiftelsen för lärarpersonal genom ansökan till Länsstyrelsen
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§ 74 forts.

vid godkännande från Länsstyrelsen enligt första aLt-satsen öppna upp för ansökningar
till stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbojordbruksstiftelse, Pontus
Nobres stiftelse 1, och Samstiftelsen för lärarpersonal tills dess att stiftelsernas samtliga
tillgångar är förbrukade.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 75 KS 2019-351-106

Årsredovisning 2018 Norra Västmanlands Utbildningsförbund
(NVU)

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har överlämnat
årsredovisning för år 2018 till medlemskommunerna för fastställande.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-05-2 1, § 26 föreslå kommunfullmäktige

fastställa upprättad Arsredovisning 2018 Norra Västmanlands Utbildningsförbund
(NVU)
au kommunfullmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers
uppfattning att resultatet för det finansiella målet inte är helt förenligt med vad
direktionen fastställt eftersom endast två av effektmålen är uppfyllda och att det saknas
en tydlig avrapportering avseende förbundets bedömning huruvida de övergripande
målen bedöms avseende 2018
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 126 enligt barn- och utbildningsutskottets
förslag föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättad Arsredovisning 2018 Norra Västmanlands Utbildningsförbund
(NVU)
att kommunfullmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers
uppfattning att resultatet för det finansiella målet inte är helt förenligt med vad
direktionen fastställt eftersom endast två av effektmålen är uppfyllda och att det saknas
en tydlig avrapportering avseende förbundets bedömning huruvida de övergripande
målen bedöms avseende 2018.
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Aneth Arvidsson (5) och Tobias Jarstorp (L), Staffan Strid (M) och Helena Cederberg (V)
anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. Inga ersättare finns
närvarande.

Elisabeth Åberg (L) tjänstgör som ordförande.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå tiJl beslut och
finner frågan med ja besvarad.
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§ 75 forts.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

fastställa upprättad Årsredovisning 2018 Norra Västmanlands Utbildningsförbund
(NVU).

att kommunfullmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers
uppfattning att resultatet för det finansiella målet inte är helt förenligt med vad
direktionen fastställt eftersom endast två av effektmålen är uppfyllda och att det saknas
en tydlig avrapportering avseende förbundets bedömning huruvida de övergripande
målen bedöms avseende 2018.

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

) Justeran ,s sign. Utdragsbestyrkandedn
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§ 76 KS 2019-667-101

Revidering av övergripande mål för Skinnskattebergs kommun
för åren 2019—2022

För att säkerställa måluppfyllelse och uppföljning krävs en förståelse av måleri inom alla
nivåer i förvaltningen. Varje enskild medarbetare skall känna till målen och förstå sin roll
i arbetet med måluppfyllelse. För att göra detta möjligt har kommunchefens
ledningsgrupp arbetat med att tolka, sortera och förtydliga det beslutade dokumentet. En
tjänsteskrivelse finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12, § 108, enligt kommunstyrelsens förslag
gg godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”

Ledningsutskotret beslutade 2019-01-30, § 2,
alla gruppledare bjuds in till måldiskussioner den 6 februari kl. 13.00

att ett extra ledningsutskott planeras där målarbetet kan beredas för att sedan beslutas av
kommunstyrelsen den 19 februari

Ledningsutskottet beslutade 20 19-02-19, § 22, föreslå kommunfullmäktige
g kommunfullmäktige bifaller Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren 2019—2022

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19, § 37, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige bifaller Liberalernas, Moderawrnas och Centerpartiets
gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren 20 19—2022

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-11, § 3
att bifalla Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets gemensamma måldokument för
Skinnskattebergs kommun för åren 20 19—2022

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 116 föreslå kommunfullmäktige
att bifalla det kompletterande måldokumentet.
g kommunstyrelsen gör en årlig avstämning med återkommande uppföljning och nya
etappmål

måldokumentet inkluderar allt material dvs, det ursprungliga samt det kompletterande
måldokumentet.
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§ 76 forts.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 168 enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfuHmäktige
att bifalla det kompletterande måldokumentet
att kommunstyrelsen gör en årlig avstämning med återkommande uppföljning och nya
etappmål
fl måldokumentet inkluderar allt material dvs, det ursprungliga samt det kompletterande
måtdokumentet.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifalla det kompletterande måldokumentet.

att kommunstyrelsen gör en årlig avstämning med återkommande uppföljning och nya
etappmål.

att måldokumentet inkluderar allt material dvs, det ursprungliga samt det kompletterande
måldokumentet.

Fredrik Skog (V) ställer en ordningsfråga.

Juster des s’ n. UtdragsbestvrkandeLVH



Skinnskattebt
5IiUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2019-10-07 Sid. 124

§ 77 KS 2019-686-101

Reglemente för Näringslivsråd

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten 20 19-05-14, § 33 att inrätta ett Näringslivsråd
och ett Kommunalt Pensionärs- och handikappråd med politisk representation. Medel för
arvoden tas inom driftram. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14, § 33att anta Liberalernas och Moderaternas
gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000
kronor.

Ledningsutskottet beslutade 2019-08-28, § 118 föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reglemente för Näringslivsråd.

Kommunstyrelsen beslutade 20 [9-09-17, § 175 enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reglemente för Näringslivsråd.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta upprättat förslag till reglemente för Näringslivsråd.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

M:k»J
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§ 78 KS 2019-687-101

Reglemente för Kommunalt Pensionärs- och handikappråd

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten 2 19-05-14, § 33 gfl inrätta ett Näringslivsråd
och ett Kommunalt Pensionärs- och handikappråd med politisk representation. Medel för
arvoden tas inom driftram. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05- 14, § 33
att anta Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende utökad drift
för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 119 föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reglemente för Kommunalt Pensionärs- och handikappråd

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, 176
g ordet PRO föreningar byts ut till pensionärsorganisationer, att handikapporganisationer
byts ut till funktionshindersorganisationer

Kommunstyreisen beslutade 2019-09-17, § 176
att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reglemente för Kommunalt
Pensionärs- och funktionshindersråd.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl anta upprättat förslag till reglemente för Kommunalt Pensionärs- och
funktionshindersråd.

Justerande4sign. Utdragsbestyrkande
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§ 79 KS 20 19-696-870

Övertagande av Ebba Brahes Iusthus

Ett önskemål från ägarna har inkommit till kommunen om att kommunen övertar Ebba
Brahes lusthus. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-08-28, § 124 föreslå kommunfullmäktige
att köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet.
gg köpeskillingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyckning.
att finansieringen skall ske genom att omfördela medel från engångssatsningar
“Projektledare digitalisering” i 2019 års budget, till kostnader för köp och avstyckning av
Ebba Brahes lusthus.
att driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kukurmiljövård.
att kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående att
satser.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 178 enligt Ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av
Lanimäteriet, att köpeskillingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyckning, att
finansieringen skall ske genom att omfördela medel från engångssatsningar “projektledare
digitalisering” i 2019 års budget, till kostnader för köp och avstyckning av Ebba Brahes
lusthus.
att driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård.
att kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående 41
satser.

1 ärendet yttrar sig Ewa Olson Bergstedt (SD).

Ewa Olson Bergstedt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att köpa Ebba Brahes
Iusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet, att köpeskillingen skall utgöra
en krona samt kostnad för avstyckning, att finansieringen skall ske genom att omfördela
medel från engångssatsningar “projektiedare digitalisering” i 2019 års budget, till
kostnader för köp och avstyckning av Ebba Brahes lustbus.
att driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård.

kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående 4j
satser.
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§ 79 forts.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet.

att köpeskillingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyckning.

att finansieringen skall ske genom att omfördela medel från engångssatsningar
“projektiedare digitalisering” i 2019 års budget, till kostnader för köp och avstyckning av
Ebba Brahes lusthus.

att driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård.

att kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående g
satser.

Juster d ‘s sign. Utdragsbestyrkande
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§80 K52019-240-lOl

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Hjä)pmedelscentrum

Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med Årsredovisning 2018 -
Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-08-26, § 85 föreslå kommunfullmäktige g
lägga Arsredovisning 2018- Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-09-17, § 184 föreslå kommunfullmäktige
att lägga Årsredovisning 2018- Förvaltningstotal Hjälpmedelscentwm till handlingarna.
att notera till protokollet att volymminskningen av antal utskrivna hjälpmedel i
Skinnskattebergs kommun har minskat drastiskt med 33,7 %. Kommunstyrelsen ser
allvarligt på minskningen.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5) och Helena Norrby (C).

Roger Ingvarsson (5) och Helena Norrby (C)yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
föreslå kommunfullmäktige att lägga Arsredovisning 2018- Fön’altningstotal
Hjälpmedelscentrum till handlingarna, att notera till protokollet att voiymminskningen av
antal utskrivna hjälpmedel i Skinnskattebergs kommun har minskat drastiskt med 33,7 %.
Kommunstyrelsen ser allvarligt på minskningen.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att lägga Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna.

att notera till protokollet att volymminskningen av antal utskrivna hjälpmedel i
Skinnskattebergs kommun har minskat drastiskt med 33,7 %. Kommunstyrelsen ser
allvarligt på minskningen.

,712n_tdragsbestyrkande
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§81 KS2019-240-l01

Årsberättelse för gemensam hjälpmede)snämnd

Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med Årsberättelse för gemensam
hjälpmedelsnämnd. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-08-26, § 84 föreslå kommunfullmäktige
lägga årsberättelsen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-09-17, § 185 enligt vård- och omsorgsutskottet förslag
föreslå kommunfullmäktige gg lägga årsberättelsen till handlingarna.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att lägga årsberättelsen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 82 KS 2019-240-101

Delårsrapport 2019 - Färvaftningstotal Hjälpmedelscentrum

Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med Delårsrapport 2019 -

Fön’altningstotal Hjälpmedelscentrum. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-08-26, § 83 föreslå kommunfullmäktige
lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-09-17, § 186 enligt vård- och omsorgsutskottet förslag
föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att lägga rapporten till handlingarna.
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§ 83 KS 2019-545-101

Revidering av Skinnskafteberg kommuns skolskjutsreglemente

Lena Lovén Rolén (5) har inkommit med ett initiativ i mbdcerat ärende.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 155 att bifalla initiativeL att revidera
Skinnskattebergs skolskjutsreglemente som därmed berättigar elever i förskoleklass
skolskjuts enligt skollagen 9 kap. 15b §. Ett förslag tiLl reviderat skolskjutsreglemente
finns upprättat. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 155 fl bifalla initiativet.

Barn- och utbildningsutskortet beslutade 20 19-08-27, § 34 föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderat skolskjutsreglemente för Skinnskattebergs kommun.

KommunstyreLsen beslutade 2019-09-17, § 190 enligt barn- och utbildningsutskottet
förslag föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat skolskjutsreglemente för
Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta reviderat
skolskjutsreglernente för Skinnskattebergs kommun.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta reviderat skolskjutsreglemente för Skinnskattebergs kommun.

Justera des.

,,,, ,j,,,
Utdragsbestyrkande
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§84 M8N2019-180-406

Taxa för prövning av tobakstillstånd

Tobaksiagen 1993:58 1 och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
20 17:425: kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande
produkter 20 18:2088. Det innebär att det blir tillståndsplikt för handel med tobak.
Kommunfullmäktige behöver fastställa en taxa för tillståndsprövningen för
tobakstillstånd. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2019-09-17. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag

att fastslå en fast avgift om 8500 kr (motsvarande lO timmars handläggningstid) för
tillståndsprövning av ett stadigvarande tillstånd för försäljning av tobak enligt tobakslag
2018 :2088

att fastslå en fast avgift om 4675 kronor (motsvarande 5,5 timmars handläggningstid) för
tillståndsprövning av ett tillfälligt tillstånd för försäljning av tobak enligt tobakslag
20 18:2088

att beslutet ska gälla till och med 31 december 2019.

Motivering
Gäller till och med 31 december 2019 då kommande års taxa tas i budget.

Justedes n.Utdragsbestyrkande
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§ 85

Interpellationer och frågor

Regler för interpellationer och frågor finns i Arbetsordningen för kommunfullmäktige
2014-09-08, § 21.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Skriftlig fråga bl fogas protokollet.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan.

Justerandes ‘ign. Utdragsbestyrkande
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§ 86 KS 2019-262-101

0 0 0Svar pa motion angaende FATT, Fran Aterbruk Till Traslojd

En motion med förslag om att IUockarbergsskolan ska använda spillvirke från återbruket
i Skinnskatteberg i sin träslöjdsundervisning har inkommit. Kommunstyrelsen beslutade
20 19-05-14, § 97 att ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige besLutade 20 18-12-10, § 127
fl överlämna motionen till kommunstyreisen för beredning.

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2019-04-15, § 16 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att behovet av virke till undervisningen redan är
uppfyllt genom återvinning från sågverket.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 97
att ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 19-08-27, § 35 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att transportfrågan är löst.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 191 föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

1 ärendet yttrar sig Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gg bifalla
motionen.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifaiia motionen.
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Sammanträdet ajoumeras för paus.

Sammanträdet återupptas.

§ 87 KS 2019-309-101

Svar på motion angående Skinnskattebergs kommun på webben

En motion i wbricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 17
att överlämna motionen tiLl kommunstyrelsen för beredning

Ledningsutskotret beslutade 2019-05-22, § 87 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-Ii, § 141 enligt ledningsutskoltets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.

Justerandes sgn. Utdragsbestyrkande
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§ 88 KS 2019-308-101

Motion angående näringslivsråd i Skinnskaftebergs kommun

En motion i rubricerat ärende har inkommit Anders Nordenbris (L). En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, 16
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 88 föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-Il, § 142 enligt ledningsuiskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Ordröranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

att bifalla motionen.

Juster des si2fl. 1 Utdrasbestyrkande

1
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§ 89 Dnr 1(5 2019-264-101

Svar på motion angående hemtjänsten och hemsjukvårdens
framtid

En motion gällande hemtjänsten och hemsjukvårdens framtid har inkommit från Bo
Öberg (M) och Staffan Strid (M) till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade
2018-12-10, § 125, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-05-20, § 56, föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 149 föreslå kommunfullmäktige
att motionen ska anses besvarad med kommentaren att motionens förslag om att införa
LOV inom hemtjänst och hemsjukvård är positiv, men att göra det utan att först se på
konsekvenser och kostnader inte är rimligt. Kommunstyrelsen och budgetberedningen
bör istället hantera frågan inför budgetår 2021 med erforderliga handlingar som underlag
och tillräcklig tid för förvaltningen att utreda.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M). Lena Lovén Rolén (5) och Roger Ingvarsson (5).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
med kommentaren att motionens förslag om att införa LOV
hemsjukvård är positiv, men att göra det utan att först se på
inte är rimligt. Kommunstyrelsen och budgetberedningen
budgetår 2021 med erforderliga handlingar som underlag
förvaltningen att utreda.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar gj avslå motionen.

motionen ska anses besvarad
inom hemtjänst och
konsekvenser och kostnader

bör istället hantera frågan inför
och tillräcklig tid för

Roger lngvarsson yrkar bifall till Lena Lovén Rolén (S) förslag.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 89 forts.

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.
Ordföranden ställer proposition på Bo Obergs (M) yrkande att motionen ska anses
besvarad med kommentaren att motionens förslag om att införa LOV inom
hemtjänst och hemsjukvård är positiv, men att göra det utan att först se på
konsekvenser och kostnader inte är rimligt. Kommunstyrelsen och
budgetberedningen bör istället hantera frågan inrör budgetår 2021 med erforderliga
handlingar som underlag och tillräcklig tid för förvaltningen att utreda mot Lena
Lovén Roléns (S) yrkande avslå motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden redogör för förslag till voteringsordning som godkänns.

De ledamöter som röstar på kommunstyrelsens förslag röstarja och de ledamöter som
röstar på Lena Lovén Roléns (5) förslag röstar nej.

Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag får 17 röster och Lena Lovén Roléns
(S) förslag får 14 röster.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses
besvarad med kommentaren att motionens förslag om att införa LOV inom hemtjänst och
hemsjukvård är positiv, men att göra det utan att först se på konsekvenser och kostnader
inte är rimligt. Kommunstyrelsen och budgetberedningen bör istället hantera frågan inför
budgetår 2021 med erforderliga handlingar som underlag och tillräcklig tid för
förvaltningen att utreda.

Lena Lovén Rolén (5), Roger Ingvarsson (5), Eva Anderberg (5), Lars-Göran Jgnberg
Fammé (5), Sabine Thungren (5), Klaus Jesse (5), Pentti Lahtinen (5), Aneth Arvidsson
(5), Helena Nykänen (5), ElofEngman (5), Barbara Laaksonen (5), Soili Raja-Aho (S)
Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen ska anses besvarad med kommentaren att motionens förslag om att införa
LOV inom hemtjänst och hemsjukvård är positiv, men att göra det utan att först se på
konsekvenser och kostnader inte är rimligt. Kommunstyrelsen och budgetberedningen
bör istället hantera frågan inför budgetår 2021 med erforderliga handlingar som underlag
och tillräcklig tid för förvaltningen att utreda.
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§90 DnrKS2OI9-312-10l

Svar på motion ang. all öppna en “seniorgård”

En motion gällande att öppna en seniorgård har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan
Strid (M), till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 20 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-05-20, § 58 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att en större lokalutredning pågår och att svar på
utredning bör inväntas
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-Ii, § 151 föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

1 ärendet yttrar sig Eva Anderberg (S), Anders Nordenbris (L), Bo Öberg (M), Helena
Norrby (C), Lena Lovén Rolén (5) och Fredrik Skog (V).

Eva Anderberg (5) yrkar att avslå motionen om seniorgård. Invänta lokalutredningen och
uppdraget om att komma med ett förslag om en omorganisering av Allaktivitetshuset
Sture.

Anders Nordenbris (L). Bo Öberg (M) och Helena Norrby (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag jj bifalla motionen.

Fredrik Skog (V) och Lena Lovén Rolén (5) yrkar att avslå motionen.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen
mot Eva Anderbergs (S) förslag att avslå motionen om seniorgård och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

J,717ndes n__Utdragsbestyrkande
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Lena Lovén Rolén (5), Roger Ingvarsson (5), Eva Anderberg (5), Lars-Göran Ignberg
Fammé (5), Sabine Thungren (5), Klaus Jesse (5), Pentti Lahtinen (5), Aneth Arvidsson
(5), Helena Nykänen (5), Elof Engman (S), Barbara Laaksonen (S), Soili Raja-Aho (5)
Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen.
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§ 91 KS 2019-795-101

Motion angående mountainbikespår i Skinnskatteberg

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Anders Nordenbris (L) och Carina
Sändor (L).

Kommunfullmäktiges presidium röreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Just apdes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 92 KS 2019-811-jo!

Motion angående fria arbetskläder i förskola, förskoleklass och
fritidshem

En motion i nibricerat ärende har inkommit från Tobias Jarstorp (L) och Susanne
Karlsson (L)

Kommunfu!!mäktiges presidium röreslår kommunfullmäktige att besLuta
aft överlämna motionen ti!! kommunstyrelsen rör beredning

Ordföranden ställer frågan om kommunfu!lmäktige är redo att gå ti!l beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ti!! kommunstyre!sen för beredning.
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§93 KS2019-885-10l

Medborgarförslag gällande avsättning av mark till odlingslotter
för kommunens invånare.

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Åsa Malmgren.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning
till kommunfullmäktige.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfu Il mäkt ige.

Jusrerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§94 KS2019-867-101

Medborgarförslag gällande personligt ombud

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Sheila 1. Skog.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarrörslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning
till kommunfullmäktige.

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

Kommunfullmäktige beslutar

aU överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige.

[Tuster, de sign. Utdragsbestyrkande
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§ 95

Entlediganden

KS 2019-822-101

Charlotte Jansson (5) inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige tillika 1:e vice ordförande och som godman i Godman
fastighetsbildning tätort.

Kommunfullmäktige har att entlediga Charlotte Jansson (5) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige tillika 1:e vice ordförande och som godman i Godman
fastighetsbildning tätort och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget som Godman
fastighetsbildning tätort.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Charlotte Jansson (5) från uppdraget som ordinarie i kommunfullmäktige
och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

att entlediga Charlotte Jansson (5) från uppdraget som godman i Godman
fastighetsbildning tätort.
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§ 96

Val till förtroendeuppdrag i kommunen

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ordinarie i kommunstyrelsen efter
Birgit Barchiesi (SD).

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen efter
Jonny Emtin (SD).

Ordföranden ställer fråga om kommunfullmäktige kan förrätta val till uppdrag som
ledamot i revisionen efter Ingegerd Staberg (OB).

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

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Jonny Emtin (SD) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

att välja Cecilia Olsson Bergstedt (SD) som ersättare i kommunstyrelsen.

att välja Ylva Eriksson (C) som ledamot i revisionen.
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§ 97

Delgivningar

2019-09-06
Förenade Småkommuners Försäkrings AB
Protokoll 20 19-05-16

20 19-05-14
Kommunstyrelsen
Protokoll 2019-05-14

2019-05-2!
Överförmyndarnämnden
Protokoll 2019-05-21

2019-05-23
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2019-05-23

2019-06-Il
Kommunstyrelsen
Protokoll 2019-06-11

2019-07-29
Överförmyndarnämnden
Protokoll 2019-07-29

2019-08-07
Kommunfullmäktiges presidie
Protokoll 2019-08-07

20 19-07-29
Överförmyndarnämnden
Protokoll 2019-08-27

2019-08-29
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2019-08-29

20 19-09-17
Kommunstyrelsen
Protokoll 2019-09-17

,ter d1s n_.fUtdrasbestrkande
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§ 97 forts.

Delgivning beslutade medborgarförslag

KS 20 18-866-700
Svar på medborgarförslag angående framtagande av handlingsplan för att förebygga
psykisk ohälsa.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-il, § 150
att anse medborgarförslaget besvarad med hänvisning till de överenskommelser som
finns mellan regionen och kommunen gällande psykisk hälsa barn och ung och psykisk
hälsa vuxna med tillhörande handlingsplaner.

KS 2019-272- 101
Svar på medborgarförslag angående en mötesplats för kommunens innevånare.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 152
att avslå medborgarförslaget med motiveringen att en stötte lokalutredning pågår och att
svar på utredning bör inväntas.

KS 20 18-860-101
Svar på medborgarförslag gällande flytt av återvinningsstation
Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 106
att avslå medborgarförslaget

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

Kommunfullmäktige beslutar

gg lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Voteringslista

Ledamöter Närvaro § 89 Notering
Ja Nej

5 Lena Lovén-Rolén X X
L Carina Såndor X X
SD Ewa Olsson Bergstedt X X
5 Tony Bölja -

5 Charlotte Jansson - 1:e vice ordf.

L Tobias Jarstorp X X
SD Oscar Sjöstedt X X
5 Roger Ingvarsson X X
M BoÖberg X
5 Eva Anderberg X X
L Elisabeth Åberg X X 2:e vice orcifi

V Fredrik Skog X X
C Helena Norrby X X
SD Vesa Koskelainen -

5 Lars-Göran Fammé X X
S SabineThungren X X
L Anders Nordenbris X X
SD Jonny Emtin X X
S Rolf Sass -

L Vanja Leneklint X X
5 Kiaus Jesse X X
SD Pär Huitman X X
5 Ann-Christine -

Andersson
L Susanne Karlsson -

M Staffan Strid X X
5 Pentti Lahtinen X X
SD San von Walden X X
V Helena Cederberg X X
C Ulf Kjellin -

L Solveig Hammarström X X
5 Aneth Arvidsson X X Ordförande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebts
n

Kommunfu II mäktige
Sammanträdesprotokoll

20 19-10-07 Sid. 150

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Voteringslista

Ersättare Närvaro § 89 Notering
Ja Nej

M Angeligue Nyström -

M Pernilla Danielsson -

C Rolf Andersson X X
C SonaRåberg ._-

L WarjaRafik -

L Anna-Lena Lindén
-

L Jan Lejon -

L Kjell Andersson X X
5 Gabriel Andersson -

5 Helena Nykänen X X
5 Elof Engman X X
5 Barbara Laaksonen X X
5 Soili Raja-Aho X X
5 Laila Åberg -

V Anna Werner -

v 1 Agneta C. Lundberg -

SD Torgny Roxell -

SD Cecilia Olsson X X
Bergstedt

SD Therese Lövdahi -
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande 2019-10-07

Jag undrar om det har gjorts någon utvärdering av kommunanstäldas möjlighet att lämna blod på
betald arbetstid?

Vi Sverigedemokrater ser ju gärna att kommunens anställda fortsättningsvis får möjlighet att göra
det när blodbussen besöker Skinnskatteberg.

Sverigedemokraternas motion bifölls av Kommunfullmäktige den 2oktober2017 med beslut på

att en utvärdering skulle göras.

Vi Sverigedemokrater anser att behovet av blod till våra blodbanker kvarstår även idag.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) Skinnskatteberg

0-
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Motion - Mountainbikespår i Skinnskatteberg

Att cykla mountainbike har åter blivit en populär fritidsaktivitet för många.
Intresset ökar i hela Sverige och flertalet kommuner erbjuder särskilda
mountainbikebanor, anpassade för alla åldrar, både för nybörjare och för den
mer erfarne.

Vår kommun har alla möjligheter att göra detsamma, för att stödja motion i alla
åldrar och för att locka fler turister till Skinnskatteberg.

Liberalernas förslag är

att Skinnskattebergs kommun anlägger mountainbikespår; banor för alla åldrar,
för både nybörjare och de mer erfarna.

r

Liberalerna

Skinnsk -09-12

ers Nordenbris (L) Carina Såndor (L)
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Motion - Fria arbetskläder i förskola, törskolekiass och fritidshem

Vi Liberaler vill att Skinnskattebergs kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun.

För att klara av utmaningen med att säkerställa kompetensförsörjningen av personal inför
framtiden, ser vi fria arbetskläder inom förskola, förskoleklass och fritidshem som en del i
detta arbete.

Flera av kommunens andra sektorer bekostar personalens arbetskläder och skor. Teknik och
service har, äldreomsorgen har, men inte förskolan, förskoteklasser eller fritidshem, trots att
i det pedagogiska arbetet ingår att dagligen vara ute och leka med barnen både i vått och
torrt, sommar som vinter. 1 arbetet ingår även att måla med fingerfärg, leka med lera, hjälpa
till vid barnens måltider, toalett besök och att ta hand om magsjuka barn osv. Detta medför
att personalens privata kläder får fläckar som inte går bort och utsätts för onormalt mycket
slitage. Det saknas möjligheter att göra avdrag för privata kläder i deklarationen.

Vi Liberaler vill att den personal som tar hand om kommunens barn ska känna stolthet och
att de har samma värde som personalen i mansdominerade sektorer. Som levande
reklampelare skulle personalen göra bra reklam för kommunens barnomsorg och
förskoleklasser.

Med hänvisning till ovanstående vill vi att Skinnskattebergs kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga omfattningen av profilerade arbetskläder
för inom- och utomhusbruk samt vinterskor anpassade för den pedagogiska verksamheten
samt ta fram en kostnadskalkyl för detta.

att därefter senast år 2021 budgetera för fria arbetskläder i förskola, förskoleklass och
fritidshem.

Tobias JarstoF (1.) Susanne Karlsson (L)

Libercflerna
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Skmnnskaebnrgs kommun
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Dnr lo?
MEDBORGARFÖRSLAG

Jag föreslår att Skinnskattebergs kommun avsätter mark till odlingsloner för
kommunens invånare.

Detta ligger ju i tiden och intresset för egen odling ökar år från år.

Enföreni9 bör bildas och stadgar för odlingslottemas skötsel upprättas.

1.
Asa Malmgren 7,
Asa Malmgren Tel 0703 911162
Videvägen 3
73931 SMnnskatceberg



Sklnnskatteberqs kommun

Medborgarförslag
2019-10—07

Dnr./tf-&Q/7 191007

Det finns många utsatta personer i vår kommun särskilt många med psykisk
funktionsnedsättning och psykisk oh&sa,

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Personer med
psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet
att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på
jämlika villkor. Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag. Personligt ombud arbetar
fristående från myndigheter och vårdgivare.

Personligt ombud finns i många av landets kommuner. Skinnskattebergs kommun är den
enda kommunen i Västmanland som saknar personligt ombud.

Enligt SFS 2013:522, (Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet
med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar) får
kommuner statsbidrag för att bedriva verksamhet med personligt ombud.

Härmed föreslår jag att Skinnskattebergs kommun börjar bedriva verksamhet med personligt
ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Ur

Sheila 1. Skog


