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Anmälan av ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ersättare för ledamot i kommunffillrnäktige från och med den 18
oktober 2019 till och med den 14oktober2022.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokratema
Ny ledamot: Gabriel Andersson
Ny ersättare: Han-Eric Johansson
Avgången ledamot: Charlotte Jansson

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Närvarande ledamöter — upprop

Ledamöter Närvaro Notering

5 Lena Lovén Rolén X
L Carina Såndor X

SD Ewa Olsson Bergstedt X
5 Tony Bölja X
5 Gabriel Andersson

- Tjänstg. ers. Helena Nykänen (5)
L Tobias Jarstorp X

SD Oscar Sjöstedt X
5 Roger Ingvarsson X Ej § 105 pga. jäv
M Bo Öberg X
5 Eva Anderberg X
L Elisabeth Åberg X Ej § 105 pga.jäv
V Fredrik Skog X
C Helena Norrby X Ej § 105 pga.jäv

SD Vesa Koskelainen - Tjänstg. ers. Cecilia Olsson Bergstedt
(SD)

5 Lars-Göran Ignberg Fammé X
5 Sabine Thungren X
L Anders Nordenbds X

SD Jonny Emtin X
5 RolfSass X
8 Aneth Arvidsson X
L Vanja Leneklint

- Tjänstg. ers. Anna-Lena Lundén (L)
5 Klaus Jesse X

SD Pär Hultman X
5 Ann-Christine Andersson X
L Susanne Karlsson X
M Staffan Strid X
5 Pentti Lahtinen X

SD San von Walden X
V Helena Cederberg X
C Ulf KjeUin X
L 1 Solveig Hammarström X
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§ 101 forts.

Skinnskattobergs kommunfullmäktige 2018—2022
Tjänstgörande ersättare — upprop

[ Ersättare Närvaro Notering

hi Mgeligue Nyström -

M Pemilla Danielsson -

C Rolf Andersson X
C Sonja Råberg -

L WarjaRafik -

L Anna-Lena Lundén X Tjänstgör för Vanja Leneklint (L)
L Jan Lejon -

L Kjell Andersson -

5 Han-Eric Johansson -

S Helena Nykänen X Tjänstgör för Gabriel Andersson (S)
5 Elof Engman -

5 Barbara Laaksonen X Ej tjänstg ers. § 101—104. tjänstg. § 105, ej
tjänstgers. 106—116

5 Laila Åberg -

S Soili Raja-Aho X
V Anna Werner -

V Agneta C. Lundberg -

SD Torgny Roxefl -

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

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 102

Val av protokolijusterare tillika rösträknare, tid och plats

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Carina Siindor (L) och Tony Bölja (S) till protokofljusterare, tillika rösträknare.

protokollet justeras onsdag den 27 november 2019 kl. 13:00 på kommunkontoret.

J,uster ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 103

Information från revisonen — information

Kommunftillmäktige får på sammanträdet information från revisionen

Revisionens ordförande informerar om kommande, pågående och avslutade granskningar.

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen.

J terandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 KS 2019-825-101

Budget 2020, samt förslag till taxor och avgifter för år 2020

Enligt kommunallagen Il kap ska förslag till budget upprättas av styrelse för oktober
månads utgång och fastställas av kommunflulmäktige före november månads utgång, om
inte särskilda skäl föreligger.
Kommunfullmäktige beslutade 20 19-06-03, § 45 om preliminära budgetramar för år 2020
rör Skinnskattebergs kommun. Kommunflillmäktige beslutade: att budgeten baseras på
4420 invånare, att skatten är oförändrad 22,51 kronor, att resultatkravet ska vara minst
1,5%, att ram preliminärt sätts till 275 691 tkr. Entjänsteskrivelse finns upprättad i
ärendet.
Samtliga tre budgetförslag finns med som bilagor i utskicket.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-10-02, § 147

överlämna förslag till beslut gällande engångssatsningar för år 2020 till
kommunstyrelsen.
att överlämna förslag till beslut gällande investeringsbudget för år 2020 till
kommunstyrelsen.
fl överlämna förslag till beslut gällande utökad drift 2020 till kommunstyrelsen.

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02. § 147 föreslå kommunflillmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona.
att anta upprättat förslag till drifirambudget för år 2020.
att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunflillmäktige
och att mandatstödet ska vara 4 000 kronor per mandat i kommunflillmäktige samt att
detta finansieras inom ram.
att balanskravsresultatet ska vara 1%.
att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-10-22, § 204 föreslå kommunffillmäktige
att enligt Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets förslag sänka kommunalskatten med
5 öre per skattekrona, till 22,46 kronor per skattekrona.
att anta upprättat förslag till drifirambudget för år 2020.
att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunflillmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunftillmäktige samt att
detta finansieras inom ram.
att balanskravsresultatet ska vara 1%.
att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2020.
att anta Socialdemokraternas upprättade förslag till engångssatsningar för år 2020
uppgående till 4 580 tIa.

Juterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 foris.

anta Socialdemokraternas upprättade förslag till investeringsbudget för år 2020
uppgående till 34 790 tkr.
att anta Socialdemokraternas upprättade förslag till utökad drift uppgående till
4485 tkr.

Kommunchefen föredrar förutsättningarna för budget år 2020.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (V), Bo Öberg (M), Lena Lovén Rolén (5), Oscar
Sjöstedt (SD), Helena Norrby (C), Aneth Awidsson (5). Carina Sänder (L), Ewa
Olsson Bergstedt (SD) och Roger Ingvarsson (S).

Bo Öberg (M), Oscar Sjöstedt (SD) och Helena Norrby (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag fl kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona,
till 22,46 kronor per skattekrona.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar enligt Socialdemokraternas förslag att kommunalskatten ska
vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona.

Aneth Aiwidsson (5) och Fredrik Skog (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag
kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skanekrona.

Ordförandes 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 budgefförslag att
kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona, till 22,46 kronor per
skattekrona mot Socialdemokraternas förslag kommunalskatten ska vara
oförändrad 22,51 kronor per skattekrona.

Votering begärs och ordföranden ställer frågan till kommunflillmäktige om votering
kan genomföras med handuppräckning och finner frågan med ja besvarad.

Votedngen utfaller så att kommunstyrelsens förslag far 17 röster och
Socialdemokraternas förslag far 14 röster.

De ledamöter som röstar för kommunstyrelsens förslag är: Carina Såndor (L), Tobias
Jarstorp (L), Elisabeth Åberg (L), Anders Nordenbris (L), Anna-Lena Lundén (L),
Susanne Karlsson (L), Solveig Hammarström (L), Bo Oberg (M), Staffan Strid (M),
Helena Norrby (C), Ulf Kjellin (C), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Oscar Sjöstedt (SD),

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 forts.

Cecilia Olsson Bergstedt (SD), Jonny Emtin (SD), Pär Huitman (SD) och San von
Walden (SD).

De ledamöter som röstar för Socialdemokraternas förslag är: Lena Lovén Rolén (5), Tony
Bölja (S), Helena Nykänen (5), Roger Ingvarsson (5), Eva Anderberg (5), Lars-Göran
Ignberg Fammé (5), Sabine Thungren (5). Rolf Sass (5), Klaus Jesse (5), Ann-Christine
Andersson (5), Pentti Lahtinen (5), Aneth An’idsson (5), Fredrik Skog (V) och Helena
Cederberg (V).

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona, till 22,46 kronor per
skattekrona.

Reservation till förmån för Socialdemokraternas förslag från Lena Lovén Rolén (5). Tony
Bölja (5), Helena Nykänen (5). Roger Ingvarsson (5). Eva Anderberg (5), Lars-Göran
Ignberg Fammé (5), Sabine Thungren (5). Rolf Sass (S). Klaus Jesse (5). Ann-Christine
Andersson (5), Pentti Lahtinen (5), Aneth Arvidsson (5), Fredrik Skog (V) och Helena
Cederberg (V).

Lena Lovén- Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag anta upprättat
förslag till driftrambudget för år 2020.

Lena Lovén- Rolén (5) presenterar Socialdemokraternas tankar kring drifirambudgeten
för år 2020.

Fredrik Skog (V) presenterar Vänsterpartiets budgetförslag med ett 1 6-punkters
klimatprogram och föreslår att det läggs som ett tillägg till utökad drift med 461 000
kronor.

En diskussion sker kring hur förslaget ska hanteras.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.
Sammanträdet återupptas.

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

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag all anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till driftrambudget för år
2020.

Ordföranden ställer frågan om kommunflullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att partistödet i form av gmndstöd ska vara 20 000 kronor per parti i
kommunftfllmäktige och att mandatstödet ska vara 4 000 kronor per mandat i
kommunftillmäktige samt att detta finansieras inom ram och finner frågan med ja
besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag fl partistödet i
form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige och att
mandatstödet ska vara 4 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att
detta finansieras inom ram.

Ordföranden ställer frågan om kommunflillmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att balanskravsresultatet ska vara 1%.och finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att
balanskravsresultatet ska vara 1%.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2020 och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunfullmäktige besintar enligt kommunstyrelsens förslag att godkänna
upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2020.

Lena Lovén Rolén (5) presenterar Socialdemokraternas budgetförslag avseende utökad
drift för år 2020 uppgående till 3 025 000 kr, engångssatsningar för år 2020 uppgående
till 4 580 000 kr, samt investeringar för år 2020 uppgående till 34 640 000 kr.
Budgetförslaget bifogas protokollet.

Lena Lovén Rolén (5) och Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till Socialdemokraternas
budgetförslag.

Carina Sändor (L) presenterar Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2020 uppgående till 3 000 000
kr, engångssatsningar för år 2020 uppgående till 4 295 000 kr, samt investeringar för år
2020 uppgående till 27 500 000 kr. Budgetförslaget bifogas protokollet.

Juerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 forts.

Carina Såndor (L) yrkar bifall till Liberalernas, Moderatemas och Centerpartiets
gemensamma budgetförslag.

Fredrik Skog (V) presenterar Vänsterpartiets förslag Budget för klimatet med tillhörande
16 punktsprogram. Budgetförslaget bifogas protokollet.

Fredrik Skog yrkar enligt Vänsterpartiets förslag att fastställa det bifogade programmet
“Skinnskatteberg för klimatet11, att anslå 461 000 kr till utökad drift för att starta
implementedngen av programmet, fl anslå 10000 000 kr till byggande av brandstation,
att 15 000 000 kr anslås till byggande av ett nytt hyreshus. Budgetffirslaget bifogas
protokollet.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) presenterar Sverigedemokratemas budgetförslag avseende
utökad drift för år 2020 uppgående till 3 024 000 kr, engångssatsningar för år 2020
uppgående till 4515 000 kr, samt investeringar för år 2020 uppgående till 27700000kr.
Budgetförslaget bifogas protokollet.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som ifrågasätts av Bo Öberg (M).

En diskussion kring propositionsförfarandet sker.

Sammanträdet ajoumeras för överläggning.

Sammanträdet åternpptas.

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budgetfårslag avseende
utökad drift uppgående till 3 025 000 kr, Liberalerna, Moderaternas och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende utökad drift uppgående till
3 000 000 kr, Sverigedemokraternas bndgetfdrslag avseende utökad drift uppgående
till 3 024 000 kr och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Socialdemokraternas förslag.

J terandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 forts.

Votering begärs och genomförs.

Socialdemokraternas förslag är huvudförslag och för att ffi fram ett motförslag till
huvudomröstningen ställer ordföranden Liberalerna, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma budgetförslag mot Svedgedemokraternas förslag och finner att
kommunffiflmäktige utser Liberalerna, Moderaternas och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag till motförslag.

Huvudomröstning genomförs där Socialdemokraternas förslag ställs mot Liberalerna,
Moderaternas och Centerpartiets gemensamma förslag.

De ledamöter som röstar enligt Socialdemokraternas förslag röstar ja och de ledamöter
som röstar på Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag röstar
nej.

Voteringen faller ut så att Socialdemokraternas förslag får 14 röster, Liberalerna,
Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag ffir il röster. 6 ledamöter avstår.
Ordföranden finner att kommunflillmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas
budgetförslag avseende utökad drift uppgående till 3 025 000 kr. Voteringslista bifogas
protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas budgetförslag avseende
utökad drift uppgående till 3 025 000 kr.

Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M) reserverar sig till förmån för Liberalerna,
Moderaterna och Centerpattiets gemensamma förslag.

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budgetförslag avseende
engångssatsningar uppgående till 4 580 000 kr, Liberalerna, Moderaternas och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende engångssatsningar uppgående
till 4 295 000 kr, Sverigedemokraternas budgetförslag avseende engångssatsningar
uppgående till 4 515 000 kr och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Socialdemokraternas förslag.

Votering begärs och genomförs.

Socialdemokraternas förslag är huvudförslag och för att fa fram ett motförslag till
huvudomröstningen ställer ordföranden Liberalerna, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma förslag mot Sverigedemokraternas förslag och finner att
kommunfiallmäktige utser Liberalerna, Moderatemas och Centerpartiets gemensamma
förslag till motförslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Huvudomröstning genomförs där Socialdemokraternas förslag stiills mot Liberalerna,
Moderaternas och Centerpartiets gemensamma förslag.

De ledamöter som röstar enligt Socialdemokraternas förslag röstar ja och de ledamöter
som röstar på Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag röstar
nej.

Voteringen faller ut så att Socialdemokraternas förslag ffir 14 röster, Liberalerna,
Moderatema och Centerpartiets gemensamma förslag får 11 röster. 6 ledamöter avstår.
Ordföranden finner att kommunfiulmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas
budgetförslag avseende engångssatsningar uppgående till 4 580 000 kr. Voteringslista
bifogas protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas budgetförslag avseende
engångssatsningar uppgående till 4 580 000 kr.

Bo Öberg (M), Staffan Strid (M) och Tobias Jarstorp (L) reserverar sig till förmån för
Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag.

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budgetffirslag avseende
investeringsbudget uppgående till 34 640 000 kr, Liberalerna, NIoderaternas och
Centerpartiets gemensamma förslag avseende investeringsbudget uppgående till
27 500 000 kr, Sverigedemokraternas budgetförslag avseende investeringsbudget
uppgående till 27 700 000 kr och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Socialdemokraternas förslag.

Votering begärs och genomförs.

Socialdemokraternas förslag är huvudförslag och för att fa fram ett motförslag till
huvudomröstningen stäLler ordföranden Liberalerna, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma förslag mot Sverigedemokraternas förslag och finner att
kommunflhlmäktige utser Liberalerna, Moderaternas och Centerpartiets gemensamma
förslag till motförslag.

Huvudomröstning genomförs där Socialdemokraternas förslag ställs mot Liberalerna,
Moderaternas och Centerpartiets gemensamma förslag.

De ledamöter som röstar enligt Socialdemokraternas förslag röstar ja och de ledamöter
som röstar på Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag röstar
nej.

Jus;erandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 forts.

Voteringen faller ut så att Socialdemokraternas förslag far 12 röster, Liberalerna,
Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag far 11 röster. 8 ledamöter avstår.
Ordföranden finner att kommunfiullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas
budgetförslag avseende investeringsbudget uppgående till 34 640 000 kr. Votedngslista
bifogas protokollet.

Kommunfullmäktigc beslutar enligt Socialdemokraternas budgetflirslag avseende
investeringsbudget uppgående till 34 640 090 kr.

Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M) reserverar sig till förmån för Liberalerna,
Moderatema och Centerpartiets gemensamma förslag.

Ordförande redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets tilläggsyrkande att anslå
461 000 kr till utökad drift mot att avslå tilläggsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Vänsterpartiets tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets yrkade att investeringsbudget
för byggande av ny brandstation ska uppgå till 10 miljoner kr mot
Socialdemokraternas förslag att investera 10 miljoner år 2020 och 15 miljoner år
2021 till byggande av ny brandstation och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Socialdemokraternas förslag.

Kommunfullmäktige beslutar fl investera 10 miljoner år 2020 och 15 miljoner år
2021 till byggande av ny brandstation enligt Socialdemokraternas förslag.

Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets yrkade att investeringsbudget
för byggande av hyreshus ska uppgå till 15 miljoner kr mot Socialdemokraternas
förslag att investera 12 miljoner till byggande av bostadshus och fmner att
kommunfulimäktige beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att investera 12 miljoner till byggande av bostadshus
enligt Socialdemokraternas förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

fl anta enligt Liberalerna, Moderatema och Centerpartiets förslag att kommunalskatten
ska sänkas med 5 öre per skattehona, till 22,46 kronor per skattekrona.
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att anta upprättat förslag till drifirambudget för år 2020.

g partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4 000 kronor per mandat i kommunflillmäktige samt att
detta finansieras inom ram.

att balanskravsresultatet ska vara 1%.

gfl anta upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2020.

41 anta Socialdemokraternas upprättade förslag till utökad drift uppgående till
3 025 000 kr.

fl anta Socialdemokraternas upprättade förslag till engångssatsningar för år 2020
uppgående till 4 580 000 kr.

41 anta Socialdemokraternas upprättade förslag tiLl investeringsbudget för år 2020
uppgående till 34 640 000 kr.

fl avslå Vänsterpartiets tilläggsyrkande.

att investera 10 miljoner år 2020 och 15 miljoner år 2021 till byggande av ny brandstation
enligt Socialdemokraternas förslag.

att investera 12 miljoner till byggande av bostadshus enligt Socialdemokraternas förslag.

Enligt Arbetsordningen för kommunMlmäktige 20 14-09-08, § 7 c
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen
klockan 22.00, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Ordföranden ställer fråga om kommunfullmäktige har för avsikt att förlänga tiden
för sammanträdet eller om sammanträdet ska ajourneras för att återupptas vid
annat tillfälle och finner att kommunfullmäktige beslutar att förlänga tiden för
sammanträdet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 105 2019-166-101

Årsredovisning 2018 Norra Västmanlands samordningsförbund

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Samordningsförbund har överlämnat
årsredovisning med bokslut för år 2018 till medlemskommunema för fastställande. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade föreslå kommunflillmäktige 2019-10-02, § 142
att fastställa upprättad årsredovisning för år 2018 för Norra Västmanlands
samordningsffirbund.
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 210 enligt ledningsutskottets förlag föreslå
kommunffiflmäktige
att fastställa upprättad årsredovisning för år 2018 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund.
fl bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Roger Tngvarsson (5), Helena Norrby (C) och Elisabeth Åberg (L) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning eller beslut i ärendet. För Roger lngvarsson (5) går Barbara Laaksonen
(5) in som ersättare, för Helena Norrby (C) och Elisabeth Åberg (L) finns inga ersättare på
plats.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl fastställa upprättad årsredovisning för år 2018 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund.

fl bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Jus erandes sign. UtdragsbestyrkandeH
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§ 106 KS2019-772-101

Sammanträdesschema för politiska organ i Skinnskaftebergs
kommun år 2020

Sammanträdesschema för politiska organ i Skinnskattebergs kommun för år 2020 har
upprättats och ska godkännas av kommunfiullmäktige respektive nämnder. En
tjänsteskdvelse finns upprättad i ärendet.
Overförmyndamämnden har vid sammanträdet 2019-10-01 antagit sammanträdesschema
år 2020 för överförmyndamämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträdet 2019-10-03 antagit
sammanträdesschema år 2020 för Miljö- och byggnadsnämnden.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, § 145 föreslå kommunstyrelsen
att anta sammanträdesschema år 2020 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
utskott.

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, 145 föreslå kommunfullmäktige
anta sammanträdesschema för år 2020 för kommunflullmäktige.

att anta upprättad plan för ekonomiska uppfbljningar för år 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, 213 enligt ledningsutskottets förslag
beslutar föreslå kommunflillmäktige
att anta sammanträdesschema för år 2020 för kommunflillmäktige.
att anta upprättad plan för ekonomiska uppföljningar för år 2020.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta sammanträdesschema för år 2020 för kommunflillmäktige.

att anta upprättad plan för ekonomiska uppföljningar för år 2020.

P.1serandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 107 K52019-503-101

Utbetalning av kommunalt partistöd

Kommunffihlmäktige ska enligt kommunallagen årligen besluta om utbetalning av
kommunalt partistöd. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsulskottet beslutade 2019-10-02, § 149 föreslå kommunifillmäktige
att partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunflillmäktige i budget år 2020 och att
partistöd för år 2020 utbetalas till följande partier: Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna, iModeraterna, Svedgedemokraterna och Vänsterpartiet.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 215 enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunflillmäktige
att partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunflillmäktige i budget år 2020 och g
partistöd för år 2020 utbetalas till följande partier: Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Svedgedemokraterna och Vänsterpartiet.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunflillmäktige i budget år 2020.

ffl partistöd för år 2020 utbetalas till följande partier: Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Juterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 108 KS2019-817-101

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag år 2019

Enligt Arbetsordning för kommunflillmäktige. § 17 och § 18, ska kommunstyrelsen
årligen vid fiallmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner och
medborgarförslag som då inte är flirdigberedda. Enligt 5 kap. 33 § i Kommunallagen bör
en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, skall detta och vad beredningen kommit fram till anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller
medborgarffirslaget från vidare handläggning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, § 150 föreslå komrnunfuflmäktige
att lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-10-22, § 216 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att lägga redovisningen 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 redovisningen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 109 KS2019-674-101

Ny ersättningsmodell och ny förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund

En ny förbundsordning med bilaga om ny ersättningsmodell har tagits fram av
förvaltningen och ska fastställas av kommunffillmäktige. En tjänsteskrivelse finns
upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-02-19, § 21, föreslå kommunstyrelsen
g Kommunstyrelsen beslutar om inritning till ny ersättningsmodell i enlighet med
nedanstående 21 punkter
1. Modellen gäller från och med budgetåret 2020 förutom för vuxenutbildning som

införs 2021.
2. Programersättningar utgör grund för ersättning till NVU.
3. Programersättningar fastställs till 90 procent av föreliggande riksprislista hos

Skolverket vid avräkningsdatum.
4. Nationella inriktningar inom gymnasieprogram beräknas med 90 procent av

riksprislista för de två sista årskursema (oavsett om NVU skulle schemalägga
inriktningkurser över tre läsår).

5. Ersättning för modersmålsundeiwisning införs som ett tilläggsbelopp för elever som
studerar vid nationella program. Innebär att NVU erbjuder modersmålsundervisning
för elever som så önskar och är behöriga till det i enlighet med skollagstifining.
Beloppet fastställs till 8000 kronor/elev/läsår för elever vid nationella program från år
2020. För studerande vid introduktionsprogrammen ingår modersmål i
grundersättningen. Införande av denna strukturpeng följs upp och revideras eventuellt
inför år 202 1.

6. Respektive ägarkommun ersätter NVU utifrån en elevprognos i samband med
budgetberedningar. Ersättningen justeras i efterhand med avräkningsdatum 15/9 för
höstterminen samt 15/2 för vårterminen.

7. Elever som studerar interkommunalt administreras av NVU. Ägarkommunema
ersätter NVU för dessa elever inklusive resekostnader, avräkningsdatum 15/9 och
15/2. NVU informerar ägarkommunema om elever som avslutar studier hos NWU
samt extema utbildningsanordnare för en aktiv ungdomsuppföljning i respektive
ägarkommun.

8. Interkommunala programkostnader hanteras av NVU utan någon tillkommande
kostnad för ägarkommunema.

Jus,terandes sign. Utdragsbestyrkande
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9. Ersättningar för elever vid introduktionsprogrammen;
Frograminriktat val enligt 90% av riksprislista plus extra strukturresurs i enlighet
med Skolverkets rekommendation.’
Yrkesintroduktion utgår från det riksprislistans programpris ifir det yrkesprogram som
det programinriktade (individuella) valet är inriktat mot.
Individuellt alte,-nativ. 177 833 (uppgift från NyE).
Språkintroduktion med garanterad undeiwisningstid 23 timmar i veckan för
nyanlända. 102 855 kr (uppgift från NVE)

10. Elever studerande vid NPS gymnasiesärskolan ersätts i enlighet med riksprislistan.
11. NVU administrerar interkommunala elever inom gymnasiesärskolan i dialog med

respektive hemkommun. Respektive hemkommun ersätter utbildningsanordnaren.
12. Ersättning till vuxenutbildning år 2020 utgörs av en särskild pott utöver ersättning till

ungdomsgymnasiet. Priset 42.50 per gymnasiepoäng (2017-års priser) utgör grund
men med en indexuppräkning. Ett högsta tak för antal poäng förs in för respektive
kommun det första budgetåret, även här används 2017-års beräkningar som
utgångspunkt. Ersättningsmodellen för Vux preciseras ytterligare framöver med
införande av mera differentierade priser per program inför budgetåret 2021.

13. Pris per studerande vid Lärvux fastställs till 62412 kr/elev i 2019-årssiffror.
14. SF1 ersätts till befintligt fast belopp för de elever som studerar vid NVU.

Indexuppräknas.
15. SF1 ersättningar till extema utbildningsanordnare hanteras direkt av ägarkommunema

via faktura per elev. Eventuella resekostnader för SF1 studier vid annan ort bör täckas
av etableringsersättningen.

16. Insatser för arbetsmarknadsaktiviteter och övrig verksamhet så som nuvarande
Navigator vid NVU beställs och ersätts direkt av respektive ägarkommun från och
med år 2020. Ägarkommun och NVU för fortlöpande dialog om samverkan,
ambitioner och inriktningar.

17. NVU ‘s direktion involverar ägarkommunema i dialoger om gymnasieskolans
programutbud och för vuxenutbildning samt SF! via samrådsförfaranden som sker
återkommande samt i god tid innan budgetberedning då förändringar i utbud och
efterfrågan i en ny ersättningsmodell får direkta ekonomiska konsekvenser för
ägarkommuner.

18. Ekonomienhetema i respektive ägarkommun ges i uppdrag att tillsammans med NVU
arbeta fram grunder för elevavräkningar och justeringar då en ny ersättningsmodell

J, terandes sign. Utdragsbestyrkande
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bygger på ett antagande om antal elever och vad de studerar. Justeringar kan behöva
göras uppåt eller nedåt för NVU och respektive ägarkommun. Modellen innebär att
NVU får en prognosticerad ersättning som justeras via elevavräkning 2020-02-15,
därefter 2020-09-15 osv.

19. NVU hanterar och söker specialinriktade statsbidrag för ägarkommunerna i enlighet
med statsbidragskal endem för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning,
lärvux samt SF1.

20. NVU arbetar fram förslag till kvalificerade yrkesutbildningar i dialog med branscher.
21. NVU för dialog om samverkan med närliggande kommuner och med branscher med

syfte att erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningar.

fl ett införande av en ny ersättningsmodell omfattande gymnasiet, vuxenutbildningen,
lärvux samt SF1 innebär att NVU i samband med budgetberedningen våren 2019 i
respektive ägarkommun tar fram en elevprognos för vardera ägarkommunen med
prognostiserat ekonomiskt utfall i enlighet med de villkor och förutsättningar som gäller
för den nya ersättningsmodellen. Prognosen utgör de preliminära budgetramama för NVU
år 2020. Prognosen justeras i efterhand i enlighet med datum för elevavräkning
att Kommunchefema ges i uppdrag att skriva fram en ny förbundsordning till respektive
kommunflulmäktige senast september 2019.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19, § 36 enligt ledningsutskottets förslag
att Kommunstyrelsen beslutar om inritning till ny ersättningsmodell i enlighet med
nedanstående 21 punkter
1. Modellen gäller från och med budgetåret 2020 förutom för vuxenutbildning som

införs 2021.
2. Programersättningar utgör grund för ersättning till NVU.
3. Programersättningar fastställs till 90 procent av föreliggande dksprislista hos

Skolverket vid avräkningsdatum.
4. Nationella inriktningar inom gymnasieprogram beräknas med 90 procent av

rikspdslista för de två sista årskursema (oavsett om NVU skulle schemalägga
indktningkurser över tre läsår).

5. Ersättning för modersmålsunden’isning införs som ett tilläggsbeiopp för elever som
studerar vid nationella program. Innebär att NVU erbjuder modersmålsunden’isning
för elever som så önskar och är behöriga till det i enlighet med skollagstifining.
Beloppet fastställs till 8000 kronor/elev/läsår för elever vid nationella program från år
2020. För studerande vid introduktionsprogrammen ingår modersmål i
grundersättningen. Införande av denna strukturpeng följs upp och revideras eventuellt
inför år 2021.

Just7randes sign. Utdragsbestyrkande
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6. Respektive ägarkommun ersätter NVU utifrån en elevprognos i samband med
budgetberedningar. Ersättningen justeras i efterhand med avräkningsdatum 15/9 för
höstterminen samt 15/2 för vårterminen.

7. Elever som studerar interkommunalt administreras av NVU. Ägarkommunema
ersätter NVU för dessa elever inklusive resekostnader, avräkningsdatum 15/9 och
15/2.NVU
informerar ägarkommunema om elever som avslutar studier hos NVU samt extema
utbildningsanordnare för en aktiv ungdomsuppföljning i respektive ägarkommun.

8. Interkommunala programkostnader hanteras av NVU utan någon tillkommande
kostnad för ägarkommunema.

9. Ersättningar för elever vid introduktionsprogrammen;
Programinriktat val enligt 90% av dksprislista plus extra strukturresurs i enlighet
med Skolverkets rekommendation.2
Yrkesintroduktion utgår från det riksprislistans programpris för det yrkesprogram som
det programindktade (individuella) valet är inriktat mot.
Individuellt alternativ. 177 833 (uppgift från NyE).
Språkintroduktioi; med garanterad undervisningstid 23 timmar i veckan för
nyanlända. 102 855 kr (uppgift från NVE)

10. Elever studerande vid NPS gymnasiesärskolan ersätts i enlighet med rikspdslistan.
11. NVU administrerar interkommunala elever inom gymnasiesärskolan i dialog med

respektive hemkommun. Respektive hemkommun ersätter utbildningsanordnaren.
12. Ersättning till vuxenutbildning år 2020 utgörs av en särskild pott utöver ersättning till

ungdomsgymnasiet. Priset 42.50 per gymnasiepoäng (2017-års priser) utgör grund
men med en indexuppräkning. Ett högsta tak för antal poäng förs in för respektive
kommun det första budgetåret, även här används 201 7-års beräkningar som
utgångspunkt. Ersättningsmodellen för vux preciseras ytterligare framöver med
införande av mera differentierade priser per program inför budgetåret 2021.

13. Pris per studerande vid Lärvux fastställs till 62 412 kr/elev i 2019-års siffror.
14. SF1 ersätts till befintligt fast belopp för de elever som studerar vid NVU.

Indexuppräknas.
15. SF1 ersättningar till extema utbildningsanordnare hanteras direkt av ägarkommunema

via faktura per elev. Eventuella resekostnader för SF1 studier vid annan ort bör täckas
av etableringsersättningen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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16. Insatser för arbetsmarknadsaktiviteter och övrig verksamhet så som nuvarande
Navigator vid NVU beställs och ersätts direkt av respektive ägarkommun från och
med år 2020. Ägarkommun och NVU för fortlöpande dialog om samverkan,
ambitioner och inriktningar.

17. NVU:s direktion involverar ägarkommunema i dialoger om gymnasieskolans
programutbud och för vuxenutbildning samt SF1 via samrådsförfaranden som sker
återkommande samt i god tid innan budgetberedning då förändringar i utbud och
efterfrågan i en ny ersättningsmodell får direkta ekonomiska konsekvenser för
ägarkommuner.

18. Ekonomienhetema i respektive ägarkommun ges i uppdrag att tillsammans med NVU
arbeta fram grunder för elevavräkningar och justeringar då en ny ersättningsmodell
bygger på ett antagande om antal elever och vad de studerar. Justeringar kan behöva
göras uppåt eller nedåt för NVU och respektive ägarkommun. Modellen innebär att
NVU fr en prognosticerad ersättning som justeras via elevavräkning 2020-02-15,
därefter 2020-09-15 osv.

19. NVU hanterar och söker specialinriktade statsbidrag för ägarkommunema i enlighet
med statsbidragskalendem för gymnasieskola, gymnasiesärskola. vuxenutbildning.
lärvux samt SF1.

20. NVU arbetar fram förslag till kvalificerade yrkesutbildningar i dialog med branscher.
21. NVU för dialog om samverkan med närliggande kommuner och med branscher med

syfte att erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningar.
gfl ett införande av en ny ersättningsmodell omfattande gymnasiet, vuxenutbildningen,
länrux samt SF1 innebär att NVU i samband med budgetberedningen våren 2019 i
respektive ägarkommun tar fram en elevprognos för vardera ägarkommunen med
prognostiserat ekonomiskt utfall i enlighet med de villkor och förutsättningar som gäller
för den nya ersättningsmodellen. Prognosen utgör de preliminära budgetramama för NVU
år 2020. Prognosenjusteras i efterhand i enlighet med datum för elevavräkning
att Kommunchefema ges i uppdrag att skriva fram en ny förbundsordning till respektive
kommunflallmäktige senast september 2019.

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, § 151 föreslå kommunflillmäktige
att fastställa den föreslagna förbundsordningen för Norra Västmanlands
utbildningsförbund att gälla från och med 1januari 2020.
fl fastställa ersätffiingsnivåer i enlighet med Ersättningsmodell för NVU gällande från 1
januari 2020.
fl Norra Västmanlands ekonominämnd ges i uppdrag att tillsammans med Norra
Västmanlands utbildningsförbund överväga och föreslå ekonomiska övergångsvillkor för
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Norra Västmanlands utbildningsförbund. Förslaget skall presenteras medlemskommunemainnan 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 217 enligt ledningsutskottets förslag att föreslåkommunflullmäktige
att fastställa den föreslagna förbundsordningen för Norra Västmanlands
utbildningsförbund att gälla från och med 1 januari 2020.
att fastställa ersättningsnivåer i enlighet med Ersättningsmodell för NVU gällande från 1januari 2020.
all Norra Västmanlands ekonorninämnd ges i uppdrag att tillsammans med Norra
Västmanlands utbildningsförbund överväga och föreslå ekonomiska övergångsvillkor förNorra Västmanlands utbildningsförbund. Förslaget skall presenteras
medlernskommunema innan 1januari 2020.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

gfl fastställa den föreslagna förbundsordningen för Norra Västmanlands
utbildningsförbund att gälla från och med 1januari 2020.

att fastställa ersättningsnivåer i enlighet med Ersättningsmodell för NVU gällande från 1januari 2020.

att Norra Västmanlands ekonominämnd ges i uppdrag att tillsammans med Norra
Västmanlands utbildningsförbund överväga och föreslå ekonomiska övergångsvillkor förNorra Västmanlands utbildningsförbund. Förslaget skall presenteras
medlemskommunema innan 1 januari 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 110 KS 2018-251-101

Förslag till reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun

Kommunftfllmäktige beslutade 2019-03-Il, § 5 att anta förslaget till flaggpolicy daterat
2018-10-30, att flagapolicyn ska utökas med svedgefinnamas officiella flagga på
sverigefinnamas dag 24 februari. Då allmänna flaggdagar bestäms av riksdagen kan dessa
ändras oregelbundet. För att inte policyn ska behöva revideras var gång det sker finns ett
förslag till reviderat reglemente. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 37, föreslå kommunffillmäktige
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11

§ 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 52, föreslå kommunflillmäktige
fl 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.

Kommunflillmäktige beslutade 2018-06-04, § 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 kommunflillmäktige
att anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 2018-10-30

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-01-15, § 23 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunftillmäktige
att anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 2018-10-30

Kommunffillmäktige beslutade 2019-03-11, § 5
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-10-30
att flaggpolicyn ska utökas med sverigefinnarnas officiella flagga på sverigefinnamas dag
24 februari.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-10-04, § 55 föreslå kommunflullmäktige
fl anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 2019-08-26.

Jus randes sign. Utdragsbestyrkande

7 ‘c



Skinn&
itiun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2019-11-18 Sid. 183

§ 110 forts

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 221 enligt tekniska utskottets förslag förslå
kommunflillmäktige
att anta reviderad flaggpolicy ffir Skinnskattebergs kommun daterad 20 19-08-26.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 2019-08-26.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

J\j
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Kommunfullmäktige 2019-11-18 Sid. 184

§ 111

Interpellationer och frågor

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

Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 112 KS2019-1011-101

Motion angående dricksvatten i Skinnskattebergs kommun

En motion i wbricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M)

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 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.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 113 KS2019-1012-1O1

Motion angående invånarförslag

En motion i rubdceral ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M)

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionen till kommunstyrelsen får 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.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 114 KS2019-1013-1O1

Motion angående vattenrening i Skinnskattebergs kommun

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M)

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 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.

Jusferandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 115

Entlediganden

KS 2019-931-101
Gabriel Andersson (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som
ordinarie ledamot i kommunffl1mäktige.

Kommunflullmäktige har att entlediga Gabriel Andersson (S) från uppdraget som
ordinarie ledamot i kommunflullmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny
röstsammanräkning.

KS 2019-648-101
Ingegerd Staberg (SD) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som
ordinarie ledamot i revisionen.

Kommunflillmäktige har att entlediga Ingegerd Staberg (SD) från uppdraget som
ordinarie ledamot i revisionen.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Gabriel Andersson (S) från uppdraget som ordinarie ledamot i
kommunflullmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

entlediga Ingegerd Staberg (SD) från uppdraget som ordinarie ledamot i revisionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 116

Delgivningar

2019-10-0 1
Överförmyndamämnden
Protokoll 20 19-10-01

2019-10-03
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2019-10-03

20 19-10-04
Valnämnden
Protokoll 2019-10-04

2019-10-22
Kommunstyrelsen
ProtokolL 2019-10-22

2019-11-05
Kommunflullmäktiges presidium
Protokoll 2019-11-05

2019-10-17
Tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i
Ljusnarsbergs kommun
ProtokollsutdragKF § 80, 2019-10-17

Delgivning beslutade medborgarförslag

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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Kommunftillmäktige Voteringslista 191118

Sldnnskaftebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Voteringslista 1. Utökad drift

Ledamöter! Närvaro § 104 Notering
tjänstgörande ersättare 1’ Nej Avstår

5 Lena Lovén-Rolén X X
L Carina Sändor X X
SD Ewa Olsson Bergstedt X X
S Tony Bölja X X
5 Helena Nykänen - X
L Tobias Jarstorp X X
SD Oscar Sjöstedt X X
S Roger Ingvarsson X X
M BoOberg X X
5 Eva Anderberg X X
L Elisabeth Åberg X X 2:e vice ordf.
V Fredrik Skog X X
C HelenaNonby X X
SD Cecilia Olsson Bergstedt - X
5 Lars-Göran Fammé X X
5 Sabine Thungren X X
L Anders Nordenbris X X
SD Jonny Emtin X X
5 Rolf Sass X X

, L Anna-Lena Lundén - X
5 Klaus Jesse X X 1:e vice ordf.
SD Pär Huitman X X
5 Ann-Christine Andersson X X
L Susanne Karlsson X X
M Staffan Strid X 1 x
5 Pentti Lahtinen X X
SD San von Walden X X
V Helena Cederberg X X
C Ulf Kjellin X [ X LL j SolveigHammarströrn x L x 1

- - -5 Aneth Arvidsson X X LOrdförande



Skinnskattebs
imun

Kommunfiullmäktige Voteringslista 191118

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Voteringslista 2. Engångssatsningar

Ledamöter! Närvaro § 104 Notering
tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

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

- X
L Tobias Jarstorp X X
SD Oscar Sjöstedt X X
5 Roger Ingvarsson X X
M Boöberg X X
5 Eva Anderberg X 1 X
L Elisabeth Åberg ] X X 2:e vice ordf.
V Fredrik Skog 4X X
C Helena Norrby X
SD Cecilia Olsson Bergstedt - X
5 Lars-Göran Fammé X X
5 Sabine Thungren X X
L Anders Nordenbris X X
SD Jonny Emtin X X
5 Rolf Sass X X
L Anna-Lena Lundén - X
5 Klaus Jesse X X 1:e vice ordf.
SD Pär Hultman X X
5 Ann-Christine Andersson X X
L Susanne Karlsson X X
M Staffan Strid X X
5 . Pentti Lahtinen X X
SD SarivonWalden X X
V Helena Cederberg X X
C UlfKjellin X X
LJoiv&gHpmstr . 1
S j Aneth An’idsson X j X J Ordförande
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Kommunftllmäktige Voteringslista 191118

Skiunskattebergs kommunfullmäktige 20 18—2022

Voteringslista 3. Investeringsbudget

Ledamöter! Närvaro § 104 Notering
tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

5 Lena Lovén-Rolén X X
L Carina Såndor X X
SD Ewa Olsson Bergstedt X X
S Tony Bölja X X
S Helena Nykänen - X
L Tobias Jarstorp X X
50 Oscar Sjöstedt X X
5 Roger Ingvarsson X X
M Boöberg X X
5 J Eva Anderberg X X
L Elisabeth Åberg X X 2:e vice ordf.
V Fredrik Skog X X
C Helena Norrby X X
SD Cecilia Olsson Bergdt - X
8 Lars-Göran Fammé X X
5 Sabine Thungren X X
L Anders Nordenbris X X
80 Jonny Emtin X X
5 RoifSass X X
L Anna-Lena Lundén - X
8 Klaus Jesse X X 1:e vice ordt
SD Pär Huitman X X
s Ann-Christine Andersson X X
L Susanne Karlsson X X
M Staffan Strid X X
5 jPentti Lahtinen X X
50 San von Walden X X
V Helena Cederberg X X

JU1fKje11in X X
1 L 1 Solveig Hammarström X X

j.neth Arvidsson x
r Ordförande



Socialdemokraterna
FRAP1tIDSPARTIET

Förslag på budget 2020
Skatt, balanskravsresultat, driftram, utökad drift, engångssatsningar
och investeringar

Skatt — Förslag till beslut:

-att kommunalskatten ska vara oförändrad, dvs 22.51 kr

Balanskravsresultat — Förslag till beslut:

-att resuftatkravet ska vara 1%.

Driftrambudget — Förslag till beslut:

-att anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020

Utökad drift — Förslag till beslut:

-att anta upprättat förslag på 3 025 tkr (minskad från 3 485 tkr p.g.a
skattesänkning, 5 öre) fördelat på:

r Utökning Lotsen Samsjuklighetsboende, övrig finansiering genom intern överföring, 475 tkr
Förbrukningsmaterial drift av samsjuklighetsboende, 100 tkr

> Säkerhet skyddslagstiftning, 75% tj. Utökade krav på kommunerna utan statsbidrag, 400 tkr
> Skol- och folkbibliotekarie, 250 tkr
> Lönekostnader, årskurs 1-3 fortsatt utökning av en klass, behålla små klasser 430 tkr

resterande tas inom ram
> Lönekostnader fritidspedagog ytterområde, 470 tkr

CSm, nr cn,nna nhlia,tnrid, (hi ,dcaf onana-_o-.- •-,‘-

> Drift av kameraövervakning, (budget engång)
Underhåll enl. skogsbruksplan(ej p.g.a. tidigare års utökning av drift, tas inom ram tekniska.

> IT säkerhet, licens, backup, antivirus m.m. 300 tkr
Tjänst, förstärkning på IFO. Förstärka arbetet att jobba förebyggande, motiverande,
hälsofrämjande med personer i missbruk och psykisk ohälsa för ett bättre liv, avgränsning av
målgrupp kan behövas. Samverkan är förstås nödvändig. 550 tkr

> Personligt ombud, Skbg går in i samverkansavtal med Västmanland/västerås, 50 tkr

,‘LJ
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Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Engångssatsningar — Förslag till beslut:
-att anta upprättat förslag på engångssatsningar 2020 till 4 580
tkr fördelat på:

)- Pedagogiskt material, 150 tkr
> Utökat föreningsstöd, fokus stärka folkhälsan genom samverkansmodell

“badpiatser, skidspår” 200 tkr
> Utökat försörjningsstöd tillfälligt 400 tkr
> Chefsutbildningar, 100 tkr
> HLR — utbildningar, 50 tkr
> Utredningar ex. om finsk avdelning inom äldreomsorgen, 100 tkr
> Datorer Vo 0, tas från redan avsatta medel av resultat för IT 2018

USK-utbildning, 150 tkr
> Utbildningsinsatser som kommer organisationen till del långsiktigt, 150 tkr
> Rektorsutbildning, 100 tkr
> Hyra modulenhet Klockarbergsskolan, 670 tkr
> Hyra drift av Solgården modul, 0 tkr (budgeterat för inköp 2020)
> Lönekostnader fritids ytterområden, 600 tkr
r Lifecare och solskydd, inom ram

Utbyte av pedagogiskt material, 100 tkr
> Arbetskläder, 80 tkr
> FAST2 uppgradering, IT säkerhet konsultstöd 500 tkr
r Flytt av modulenhet inom ram skola alt. från attraktiv kommun nedan

Detaljplaner, 500 tkr
> Byalag, 100 tkr

Attraktiv kommun och Sture (behov att utökas 2020) 390 tkr
> Simundervisning, obligatorisk, 100 tkr
> Kamerabevakning, 4otkr
r Föräldrautbildning, (tänkt att utökas 2021) 100 tkr

lnvesteringsbudget 2020 - Förslag till beslut:

-att anta upprättat förslag till investeringsbudget för år
2020 till 34 640 tkr fördelat på:

> Diskdesinfektör, 240 tkr
> Kanotleder(samt 2021—100 tkr —färdigställt), 100 tkr
> Skulpturer Strandpromenad/ev. annan plats 100 tkr
> Investering av kulturmiljöer 300 tkr
> Drivmedelsförsörjning, 600 tkr



Socialdemokraterna
FRATIDSFARTIET

r Brandstation(byggklart 2021 + 15 000 tkr) 10000 tkr,
> Fortsätt plan för lekplatser, 2020 flytta en av de två liknande stora

lekställningar från Färna till Karmansbo 100 tkr
> GIS system 1 000 tkr
> Belysning gator, cykelvägar inkl. strandpromenaden, 750 tkr
> Reinvestering bostadsfastighet, 2 000 tkr
> Reinvestering förvaltningsfastighet, ergonomi, 6 000 tkr
> Lokaler rustas slöjdsal, 100 tkr
- Köp av Solgårdens modul 1 100 tkr
> Miljövänligt bostadshus inkl. statsbidrag, (2021—3 000 tkr) 12 000

tkr
> Mountainbikeleder, 250 tkr (Liberalernas förslag/motion)
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UbJ Il Centerret

Förslag på budget 2020
— Skatt, balanskravsresultat, drittram, utökad drift,
engångssatsningar och investeringar

SKATT— FÖRSLAG TILL BESLUT

att kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona, till 22,46 kronor per skaftekrona.

(En sänkning på 5 öre innebär 461 tkr lägre intäkt, vilket resulterar i att kostnaderna måste sänkas
med motsvarande summa, t.ex. genom att den utökade driften blir mindre. Sänkningen innebär att
den totala skattesatsen — om inte regionsskatten höjs — landar på 33,34 öre vilket ska jämföras med
Sverige-snittet som är 32,19 öre per intjänad krona.)

Om förutsättningar finns, är målet en kommunalskatt på 22 kronor per skattekrona.

BAIANSKRAVSRESULTAT — FÖRSLAG TILL BESLUT

att resultatkravet skall vara 1 %.

(Notering angäende avskrivningar: Vi kan inte se att året 2019 inneburit några avskrivningsbara
investeringar. Dessutom avyttras en fastighet under året. Därav borde egentligen avskrivningar år
2020 vara desamma som för 2019, alltså 11500 tkr istället för 12974 tkr, dvs, lägre nettokostnader
och högre resultat. Det skulle innebära 4330 tkr istället för 2856 tkr i resultat, dvs. vi klarar ett
resultatkrav pä 1,5 %.)

DRIFERAMBUDGET— FÖRSLAG TILL BESLUT -

_________________

att anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020.

UTÖKAD DRIFT— FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta upprättat förslag till utökad drift uppgående till 3 000 tkr (ramen sänks från 3 485 tkr till
3000 tkr med anledning av skattesänkning) fördelat på:

o Kompetensutveckling där behov finns, för förvaltning och politik, årligen, 300 tkr
(Inki. tidigare poster såsom chefs-, HIR-, undersköterske- och rektorsutbildning.)

o Utökning Lotsen, 475 tkr
o Förbrukningsmaterial samsjuklighetsboende, 100 tkr
o Förstärkt krisberedskap, 500 tkr
o Skol- och folkbibliotekarie, 250 tkr
o Underhåll enligt skogsbruksplan, 300 tkr
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o IT-säkerhet, 300 tkr
o Fritidspedagog, ytterområde, 470 tkr
o Utemiljö på skolan, pedagogiskt material, 65 tkr
o Simundervisning, 100 tkr
o Drift/skötsel 3 st utegym, 100 tkr
o Drift av kameraövervakning, 40 tkr Totalt: 3000 tkr

ENGÄNGSSATSNINGAR— FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta upprättat förslag till engångssatsningar för år 2020 uppgående till 4295 tkr fördelat på:
o Försörjningsstöd, 400 tkr (Målet måste vara att höjningen är tillfällig.)
o Pedagogiskt material, kultur och fritid, 150 tkr
o Datorer, vård och omsorg, 200 tkr
o Utbildningsinsatser för obehörig personal på fritidshem och grundskola, 250 tkro Arbetskläder förskola, förskoleklass och fritidshem, 250 tia
o Hyra/drift/flytt av modulenhet, 1200 tkr
o Lifecare, konfiguration, 25 tkr
o Rusta upp “gamla” förskolans lokaler i Färna till samlingslokal, 200 tkr
o Utbyte pedagogiskt material, giftfri förskola, 100 tkr
o Fast 2 uppgradering, 500 tkr
o Detaljplaner, 800 tkr
o It, konsult, säkerhetsuppdatering, 20 tkr
o Byalagspeng, 100 tkr
o Satsningar på ett förbättrat företagsklimat, bl.a. samverkan mellan

företag, skola och kommun, 100 tkr Totalt 4295 tkr

INVESTERINGAR — FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta upprättat förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgående till 27 500 tkr fördelat på:
o Mountainbikepark, 250 tkr
o Traktor med släp AB, 300 tkr
o Diskdesinfektorer, 240 tkr
o Tillskapande av kanotleder, uppstart och projektering 2020, färdig 2021, 2 år a’ 100 tkro Investering i kulturmiljöer, 300 tkr
o Drivmedelsförsörjning, 600 tkr
o Brandstation 15000 tkr år 1, samt 15000 tkr år 2 (år 2021)
o Reinvestering 2 lekplatser, 500 tkr, varav en i Karmansbo
o 61$ system, 1 000 tkr
o Belysning gator och cykelvägar (10 års projekt), 750 tkr
o Reinvestering, bostadsfastigheter, 2 000 tkr
o Köksutrustning, centralkök, 660 tkr
o Reinvestering förvaltningsfastigheter, 4000 tkr
o Utegym, Färna, 250 tkr
o Utegym, Klockarberget, 250 tia
o Slöjdsal, rustning, 100 tkr
o Köp av Solgårdens modul, 1 100 tkr
o Rustning, förskolor, 100 tkr

Totalt: 27 500 tkr
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Skinnskattebergs kommun
2019 - -d Skinnskafteberg

—nrr..•(S 2oiq-s-j

Förslag på budget 2020
Skatt

fl kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona frän 22,51 till 22,46 kr per skattekrona.

(kostnad 461 tkr).

Balanskravsrcsukat

att resultatkravet ska vara 1 %.

Driftrambudget

fl anta upprättat förslag till ddftrambudget f?sr år 2020.

Utökad drift (3485 tkr) 3024 (kr

att anta upprätat förslag till utökad drift fördelat på:

• Utökning av Lotsen, 475 tkr

• Förbrukningsmaterial samsjuklighetsboende, 100 1kr

• Förstärkt krisberedskap, 500 tkr

• Skol- och folkhiblotekarie, 250 tkr

• Underhåll skogsbruksplan, 300 tkr

• IT säkerhet, 300 1kr

• Utökad personal, skolan, 550 1kr

• Fritidspedagog, ytterområde, 470 tkr

• Simundervisning, 30 tkr

• Kameraövervakning, 40 1kr

3015 tkr

Engångssatsningar (4515 1kr)

gfl upprätta förslag till engångssatsningar för 2020 fördelat på:

• Pedagogiskt material, kultur och fritid, 150 1kr.

• Utökat föreningsstöd, 80 1kr



• Chefsutbildningar, utbildning för politiker 120 tkr.

• HLR utbildning, 50 tia.

• Datorer vård och omsorg, 200 tia.

• Undersköterskeutbildning, 150 1kr

• Rektorsutbildning, 100 tia

• Hyra modulenhet, 670 tia

• Hyra drift av modul Solgården, 300 tkr

• Flytt av modulenhet, 300 tia-

• Lönekostnader om modulflytt, 600 tia

• Lifecare, konfiguration, 25 tia

• Kompetensutveckhng, skola, 160 1kr

• Arbetskläder för personal, förskola, fritids 90 tia

• Fast 2 uppgradering, 500 tia

• Detaljplaner, 500 tia

• It, konsult, såkerhetsuppdatering, 20 1kr

• Försörjningsstöd, 400 tia

• Satsningar för samarbete, skola/äldreomsorg/näringsliv/kommun 100 tia
4515 (kr

Investeringar (27 700)

upprätta förslag till investeringsbudget för 2020 fördelat på:
• Traktor med släp, JAB, 550 tkr

• Diskdesinfektorer, 240 tia

• Tillskapande av kanotleder, 100 tia

• Investering i kulturmiljöer, 300 tia

• Drivmede]sförsörjning, 600 tia

• Brandstation, 15 000 tia

• 2 lekplatser varav en i Karmansbo, 600 1kr

• GIS system, 1 000 tia

• Belysning, 750 tia



• Reinvestering, bostadsfastigheter 2 000 tkr
• Köksutwstning, centralkök, 660 1kr
• Reinvestering, rörvahningsfastigheter, 4 000 tkr
• Slöjdsal, rustning 100 du

• Köp av Solgårdens modul, 1100 tkr
• Rustning, Rirskolor, 100 tkr

27 100 tkr

fr
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En budget för klimatet

Kommunstyrelsen föreslår en sänkning av kommunalskatten med fem öre per 5kattekrona. Förslagetär oansvarigt och meningslöst. En genomsnittlig inkomsttagare skulle med den föreslagnaskattesänkningen få femton (15) kronor mer i månaden att röra sig med
Vänsterpartiet yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att sänka kommunalskatten medfem öre per skattekrona.

Skinnskatteberg för klimatet
Vi föreslår ett 16-punktersprogram för kommunens hittills obefintliga klimatarbete. För att startaimplementeringen av programmet anslår vi 461 tkr. Detta förslag avser utökad verksamhet ikommunstyrelsens och övriga partier5 budgetförslag.

Vänsterpartiet yrkar attfullmöktige fastställer det bifogade programmet “Skinnskattebergför klimatet” samt anslår 461 tkrför att starta implementeringen av programmet.

Nej till ny brandstation för 30 miljoner
Ikommunstyrelsens och övriga partiers förslag till investeringsbudget föreslås under 2020 15 mkr tilluppförande av en ny brandstation. Bygget beräknas dessutom kosta omkring lika mycketnästföljande år. Brandstationen riskerar därmed att bli den största investering kommunen någonsingjort. Vi yrkar avslag. Man får söka billigare lösningar.

Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget att anstå 15 mkr titt byggande av en ny brandstation.

Dags att sätta spaden i marken för nya bostäder
Byggande av fler bostäder är en överlevnadsfråga för kommunen. Frågan har dragits i enoöverträffad långbänk. Nu är det dags att sätta spaden i marken.

. Vänsterpartiet yrkar ott 15 mkr anslås till byggande av ett nytt hyreshus.

Kommunalskatten

95
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SKINNSKAI 1 EBERG FÖR KLIMATET
Ett 16-punktsprogram

Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 tonkoldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Om vi ska uppnå målet2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del avväxthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer ilokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.
Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genomsamhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Det här är ett program med 16 åtgärder för att kommunen ska ta ledningen i lokalsamhälletsklimatarbete.

1. Utarbeta en koldioxidbudget som kartlägger klimatpåverkande utsläpp för att undersökavilket arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål.
2. Anta politiskt en sektorsövergripande handlingspian med insatser för att minska ut5läppenav växthusgaser.

3. Påbörja ett systematiskt arbete för att aktivt informera och engagera kommuninvånarna ochdet lokala näringslivet kring växthuseffekten och vad var och en kan göra för att minska sinpåverkan.

4. Planera för fler områden för etablering av vindkraft.
5. Installera soiceller på kommunens förvaltningsbyggnader (till exempel Klockarbergsskolan,Hemgården och Aspebäcken) och hyreshus.

6. Ta initiativ till en kommunal solpark där företag, föreningar och enskilda kan köpa andelar.
7. Anställdas resor: Utbildning i sparsam körning, tjänstecyklar, ruttplanering för minskadkörsträcka samt uppmuntra anställda att åka cykel, kollektivt eller samåka till arbetet.
8. Fler video- eller telefonmöten både i förvaltningen och den politiska organisationen.
9. Digitalisering av sammanträdeshandlingar.

10. Besluta om en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserverinar(förskola, skola, äldreboende och liknade). Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskatmatsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskarklimatpåverkan.

11. Regelbunden uppföljning av offentliga mltiders klimatpåverkan.
12. Ökad turtäthet på lokala busslinjer. Ny busslinje till Baggådalen.

es
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13. Kommunen måste aktivt påverka tidtabeller för den regionala busstrafiken. Kommunenagerar gentemot regionen för ett rimligare biljettsystem med nolltaxa som långsiktigt mål.
14. Kommunen säkerställer att koldioxidutsläppen från samhälisbetalda transporter (exempelvisskolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor mm.) minskar.
15. Kommunen ska så snart som möjligt byta ut sin flotta av personbilar och lätta lastbilar motfordon med fossilfria bränslen.

16. Kommunen söker etablera olika former av samarbete med det lokala näringslivet. Det kangälla gemensamma projekt, rådgivning, resande och persontransporter, vindkraft, biogas,information, strategiarbete och utbildning.



Den ny
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Dricksvatten 1 Skinnskattebergs kommun

MOTION

PFAS-ämnen i dricksvattnet är en onyttig ingrediens. PFAS ämnen finns bl a 1 teflonpannor,vattenavstätande textilbeläggningar samt i brandskyddsmedel.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi moderater

att Skinnskattebergs kommun säkerställer att vi renar dricksvattnet med bästa tillgängliga teknik 1kommunens dricksvattenförsörjning.

Skinnskatteberg 20191118
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Den nya
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Invånarförslag

MOTION

Det är inte lämpligt att benämna initiativ från kommuninvånare för “medborgarförslag” då det inte krävsmedborgarskap för att delta och påverka den kommunala politiken. Enligt KL 5 krävs folkbokföring ikommunen med tillägg för unionsmedborgare som ej alltid ska folkbokföras här.
Ett litet steg i arbetet för bättre integration

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi moderater

att Skinnskattebergs kommun ändrar benämningen till “Invånarförslag”

Skinnskatteberg 20191118
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MOTION

Vattenrening i Skiunskattebergs kommun

Det blir alLt mer aktuellt med bästa vattenreningsteknik. Vi oroas för läckage av läkemedeisrester 1kommunens vattendrag.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi moderater

att Skinnskattebergs kommun säkerställer att vi renar vårt vallen med bästa tillgängliga teknik i kommunensreningsverk i Nedre Vättern, Lilisvan (Färna) och i Riddarhyttan.

Skinnskatteberg 20191118
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