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Allmänhetens frågestund

Sammanträdesprotokoll
20 19-12-16 Sid. 191

Inga frågor ställs av allmänheten vid sammanträdet.

Efter allmänhetens frågestund delas Skinnskatteberg kommuns Miljöpris för år 2019 ut
till Tomas Lanner och Amy Konwerski och till Klockarbergsskolan.

Kommunflullmäktige tackar av en entledigad ledamot.
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Anmälan av ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

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

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokratema
Ny ledamot: Helena Nykänen
Ny ersättare: Ewa Wikström
Avgången ledamot: Gabriel Andersson

Justeran es ‘ign. Utdragsbestyrkande
9
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§ 117

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Närvarande ledamöter — upprop

Ledamöter Närvaro Notering

5 Lena Lovén Rolén X
L Carina Sändor X

SD EwaOlssonBergsledt X Ej 130 pgajäv
5 Tony Bölja X
5 Helena Nykänen X
L Tobias Jarstorp X

SD Oscar Sjöstedt X
5 Roger Ingvarsson X
M BoOberg X
5 Eva Anderberg X
L Elisabeth Åberg x
V Fredrik Skog X
C Helena Norrby X

SD Vesa Koskelainen - Tjänstgörande ers. Cecilia Olsson Bergstedt
5 Lars-Göran Ignberg Fammé X
5 Sabine Thungren X
L Anders Nordenbris X

SD Jonny Emtin X
5 RoifSass X
5 Aneth Arvidsson x
L Vanja Leneklint X
5 Klaus Jesse X j

SD Pär Hultman - Tjänstgörande ers. Torgny Roxell
5 Ann-Christine Andersson X
L Susanne Karlsson - Tjänstgörande ers. Kjell Andersson
M Staffan Strid X
5 Pentti Lahtinen X

SD Sari von Walden X
V Helena Cederberg x
C UlfKjellin X
L Solveig Hammarström X

Jtiterandey3t Utdragsbestyrkande

/
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§ 117 forts.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare ( Närvaro Notering

M Angeligue Nyström -

M Pemilla Danielsson -

C Rolf Andersson X § 1 17—1 30
C Sonja Råberg 1 -

L WarjaRaf± 1 -

L Atma-Lena Lundén -

L Jan Lejon -

L Kjell Andersson X Tjänstgör för Susanne Karlsson (L)
S Han-Eric Johansson -

5 Ewa Wikström -

5 ElofEngman -

5 Barbara Laaksonen -

S Laila Åberg -

5 Soul Raja-Aho X
V Anna Werner -

V Agneta C. Lundberg -

SD Torgny Roxell X Tjänstgör för Pär Huitman (SD)
SD Cecilia Olsson Bergstedt X Tjänstgör för Vesa Koskelainen (SD)
SD 1 Therese Lövdahi -

Justerand, s si h. Utdragsbestyrkande
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§ 118

Ändring i föredragningslista

Kommunfullmäktige beslutar

git ärende Revidering av Taxa och avgerför år 2020, Sotning 3.2 läggs till
dagordningen och blir nytt ärende 15.

ärende Entledigande läggs till dagordningen och blir nytt ärende 19.

Att ärende 14. Tillflulllgfulhnäktige beredning- konununens lokahan vajande stryks från
dagordningen.
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§ 119

Val av protokolijusterare tillika rösträknare, tid och plats

Kommunfullmäktigc beslutar

att utse Lena Lovén Rolén (5) och Elisabeth Åberg (L) till protokolijusterare, tillika
rösträknare.

fl protokollet justeras torsdag den 19 december 2019 kl. 13:00 på kommunkontoret.

Justerpdes ign. Utdragsbestyrkande
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§ 120

Information från revisonen — information

Kommunftillmäktige får på sammanträdet information från revisionen

Revisionens ordförande informerar om utförda granskningar och träffar med presidier.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen.

Justerandes ign. Utdragsbestyrkande

1
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§ 121 KS2019-263-101

Svar på motion gällande Haraldsjödammen

En motion gällande förhandling med Sveaskog om övertagande av Haraldsjödammen har
inkommit från Bo Oberg (M). Kommunflullmäktige beslutade 2018-12-10, § 126 att
överlämna motionen tilL kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunflillmäktige beslutade 2018-12-10, § 126
att överlämna motionen till kommunst relsen för beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 27 föreslå kommunfiullmäktige
att avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 109 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfiffimäktige att avslå motionen.

Kommunfl.illmäktige beslutade 20 19-06-03, § 54 att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2019-10-04, § 52 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-10-22, § 222
att ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, 242 föreslå kommunflillmäktige
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Helena Norrby (C) och Lena Lovén Rolén (5).

Bo Öberg (M) yrkar att bifalia motionen.

Helena Norrby (C) och Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att avslå motionen.

Justeran si n. Utdragsbestyrkande

1
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§ 121 forts.

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

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) yrkande och kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunifihlmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.

Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M) reserverar sig till förmån för Bo Öbergs (M) yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.

/
Justerande3 si . Utdragsbestyrkande

//
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§ 122 KS2019-166-106

Norra Västmanlands samordningsförbunds delårsrapport
jan uari - augusti 2019

Norra Västmanlands samordningsförbund har överlämnat sin delårsrapport för perioden
januari - augusti 2019 för godkännande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-11-04, § 113 föreslå kommunflillmäktige
gjj godkänna rapporten.
att lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 249 enligt vård- och omsorgsutskottets
förslag föreslå kommunffillmäktige
fl godkänna rapporten.
att lägga rapporten till handlingarna.

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

Helena Norrby (C) och Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att godkänna rapporten och 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 godkänna rapporten.

att lägga rapporten till handlingarna.

Justerands sign. Utdragsbestyrkande

£
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§ 123 KS2019-814-016

Styrdokument år 2019—2022 avseende Krisberedskap, Civilt
försvar, Säkerhet, Säkerhetsskydd

Förvaltningen har tagit fram förslag till nytt styrdokument för Skinnskattebergs
kommuns arbete med Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhet samt Säkerhetsskydd för
åren 2019—2022 som ska antas av kommunftdlmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 162 föreslå kommunflullmäktige
att anta Slyrdokument 2020—2022 avseende Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhet,
Säkerhetsskydd.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 255 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunkllmäktige
att anta Styrdokument 2020—2022 avseende Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhet,
Säkerhetsskydd.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta Styrdokument 2020—2022 avseende Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhet,
Säkerhetsskydd.
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§ 124 KS2019-910-040

Omfördelning av investeringsmedel mellan verksamhetsår

Förvaltningen har upprättat ett ifirslag till omfördelning av investeringsmedel med
110 000 kronor gällande renovering av Lienshyttan från investeringsbudget 2019 till
investeringsbudget 2020. En tjänsteskdvelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-09, § 166 föreslå kommunflullmäktige
att föra över investeringsmedel med 110 000 kronor gällande renovedng av Lienshttan
från investeringsbudget år 2019 till investeringsbudget år 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26,258 enligt ledningsutskottets förslag ifireslå
kommunflullmäktige
att föra över investedngsmedel med 110 000 kronor gällande renovering av Lienshyttan
från investedngsbudget år 2019 till investeringsbudget år 2020.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att föra över investeringsmedel med 110 000 kronor gällande renovering av Lienshyttan
från investedngsbudget år 2019 till investeringsbudget år 2020.

Justeranes flign. Utdragsbestyrkande
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§ 125 KS2019-942-106

Förslag till nytt samverkansavtal för lönenämnden från
2020-01-01

Västmanland-Dalarna lönenämnd beslutade 20 19-05-03, § 15 att godkänna det förslag
till samverkansavtal som finns framtaget i och med Smedjebacken kommuns inträde i
lönesamverkan. Lönenämnden beslutade dessutom att skicka samverkansavtalet till
respektive kommunfullmäktige för beslut. En tjänsteskdvelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 175 föreslå kommunfullmäktige
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 268 föreslå kommunfullmäktige
att anta Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Fagersta, Avesta,
Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner gällande från och
med 2020-01-01.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstvrelsens förslag

gfl anta Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Fagersta, Avesta,
Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner gällande från och
med 2020-01-01.

Justeran)sign. Utdragsbestyrkande

1
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§ 126 KS2019-941-106

Förslag till nytt reglemente för lönenämnden från
2020-01 -01

Västmanland-Dalarna lönenämnd beslutade 2019-05-03, § 14 att godkänna det förslag
till reglemente som finns framtaget i och med Smedjebacken kommuns inträde i
lönesamverkan. Lönenämnden beslutade dessutom att skicka reglementet till respektive
kommunfiullmäktige för beslut. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 176 föreslå kommunflillmäktige
att anta Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan i Fagersta, Avesta,
Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner gällande från och
med 2020-01-01.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 269 föreslå kommunftllmäktige
fl anta Reglemente för gemensamma nämnden rör lönesamverkan i Fagersta, Avesta,
Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner gällande från och
med 2020-01-01.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

gfl anta Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan i Fagersta, Avesta,
Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner gällande från och
med 2020-01-01.
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§ 127 KS2019-878-042

Delårsbokslut per 2019-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2019-08-31 för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska
godkännas av kommunflulmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § att ge förvaltningen i uppdrag att göre
redaktionella ändringar.

Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 164 föreslå kommunflullmäktige
att godkänna Delårsbokslut per 2019-08-3 1 för Skinnskattebergs kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 277 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunffillmäktige
att godkänna Delårsbokslut per 2019-08-3 1 för Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (5) och Lena Lovén Rolén (5).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna
Delårsbokslut per 2019-08-31 för Skinnskattebergs kommun.

Revisionens ordförande yttrar sig i ärendet.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

gj godkänna Delårsbokslut per 2019-08-31 för Skinnskattebergs kommun.

Justerands sign. Utdragsbestyrkande

JI\ 1 0
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§ 128 KS2019-956-106

Hantering av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2019

Enligt Arbetsordning för kommunffiflmäktige, § 17 och § 1 8, ska kommunstyrelsen
årligen vid ffiflmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner och
medborgarförslag som då inte är färdigberedda. Enligt 5 kapitlet, 35 § i Kommunallagen
ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning, alternativt
besluta om fortsatt beredning samt ny tid inom vilken beredning av motionen eller
medborgarförslaget ska redovisas i fullmäktige. En tjänsteskrivelse finns upprättad i
ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 177 föreslå kommunfullmäktige

att avskriva följande ärende:
DnrKS 2015-202-101
Motion angående tillägg till Miljöpolicy
DnrKS 2015-1322-101
Motion angående Regnbågsflaggan
Dar KS 2016-333-101
Motion angående kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna

fortsätta bereda följande ärenden:
Dnr KS 201 8-898-101
Motion — Bildandet av fastighetsbolag
Dnr KS 2018-899-101
Motion — Införa möjlighet att välja två maträtter.
DnrKS 2018-901-101
Motion- Omvandling av f.d. Björken.
DnrKS 2018-903-101
Motion- Detaljplan för industriområden.
DnrKS 2018-904-101
Motion- Detaljplan ffir i Skinnskattebergs tätorter
DnrKS 2018-905-101
Motion- Bygga flerfamiljshus

teandes

)C/
Utdragsbestyrkande
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§ 128 forts.

DnrKS 2018-906-101
Motion- Skinnskattebergs kommuns lönespecifikationer.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 270 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfuhlmäktige

att avskriva följande ärenden:
DnrKS 2015-202-101
Motion angående tillägg till Miljöpolicy
Dnr KS 2015-1322-101
Motion angående Regnbågsflaggan
Dnr KS 2016-333-101
Motion angående kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna

att fortsätta bereda följande ärenden:
DnrKS 2018-898-101
Motion — Bildandet av fastighetsbolag
Dnr KS 2018-899-101
Motion — Införa möjlighet att välja två maträtter.
Dnr KS 2018-901-101
Motion- Omvandling av Ed. Björken.
DnrKS 2018-903-101
Motion- Detaljplan för industriområden.
Dnr KS 2018-904-101
Motion- Detaljplan för i Skinnskattebergs tätorter
DnrKS 2018-905-101
Motion- Bygga flerfamiljshus
DnrKS 2018-906-101
Motion- Skinnskattebergs kommuns lönespecifikationer

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
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§ 128 forts.

att avskriva följande ärenden:
DnrKS 2015-202-101
Motion angående tillägg till Miljöpolicy
DnrKS 2015-1322-101
Motion angående Regnbågsflaggan
Dnr KS 2016-333-101

Sammanträdesprotokoll
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Motion angående kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna

fortsätta bereda följande ärenden:
DnrKS 2018-898-101
Motion — Bildandet av fastighetsbolag
Dnr KS 2018-899-10 1
Motion — Införa möjlighet att välja två maträtter
DnrKS 2018-901-101
Motion- Omvandling av fd. Björken
Dnr KS 2018-903-101
Motion- Detaljplan för industdområden
Dnr KS 2018-904-101
Motion- Detaljplan för i Skinnskattebergs tätorter
Dnr KS 2018-905-101
Motion- Bygga flerfamiljshus
DnrKS 2018-906-101
Motion- Skinnskattebergs kommuns lönespecifikationer

Justerandes si4n. / Utdragsbestyrkande
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§ 129 MBN2OI9-403-406

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område utom
bygglovshantering

Kommunffihlmäktige beslutade 2012-11-19 § 96 om taxa för tillsyn inom miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområden (utom bygglovshanteringen). Sedan gällande
taxa antogs har förändringar i lagstiftningen skett och en ny EU- förordning om offentlig
kontroll inom livsmedel träder i kraft 14december2019, vilket gör att taxebilagan för
offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen behöver anpassas till den nya
förordningen. Förvaltningen har upprättat ett förlag till taxa för tillsyn inom miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområde förutom bygglovshantedng En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-11-07, § 81 förslå kommunfullmäktige
att anta förlaget till taxa för tillsyn inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhetsområden (utom bygglovshantering).

taxan för år 2020 är 900 kronor per timme.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 273
jj avge följande svar:
Kommunstyrelsen har inget att erinra förlaget till taxa för tillsyn inom miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområden (utom bygglovshantering), eller till att taxan för
år 2020 är 900 kronor per timme.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt Miljö- och byggnadsnämnden förslag

att anta förlaget till taxa för tillsyn inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhetsområden (utom bygglovshantering).

taxan för år 2020 är 900 kronor per timme.
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§ 130 KS 2019-245-101

Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbundet

VafabMiljö’s direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa
på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga
medlemskommuner under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter lämnat
synpunkter på förslaget under mars 2019. Kommunernas synpunkter har tagits i
beaktande och ett reviderat förslag presenteras i detta missiv samt i Taxedokument
inklusive prislista i bilaga 2. Vid sitt möte den 9april2019 fattade Direktionen beslut om
att skicka reviderat förslag till avfallstaxa vidare till respektive kommunflillmäktige för
beslut under maj/juni 2019. Processen och tidplanen har under våren 2018 förankrats med
medlemsrådet (samtliga KSO:er), direktionen och samrådsorganet. Taxan är avsedd att
börja gälla från 1januari2020. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 140 att
ärendet återremitteras till ledningsutskottet för ytterligare beredning med motiveringen att
ärendet inte är tillräckligt berett och att omvärldsanalys saknas. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-10-22 att ärendet återremitteras med syfte att omförhandla prisbilden vad
gäller gemensamma taxan.
Förvaltningen fick i uppdrag jj till kommunflillmäktige undersöka att beslutet om att
säga nej till förslag om gemensam taxa inte strider mot befintligt konsortialavtal och
förbundsordning. Svar från VafabMiljö delas ut vid sammanträdet. Avfallstaxan 2020 är
ej med som bilaga, utdelad flertalet gånger. Den som önskar få den igen kan ringa
kommunsekreteraren för ett ex. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-01-30, § 7, föreslå kommunstyrelsen
att avge följande svar: att Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet av en
enhetlig taxa. Skinnskattebergs kommun blir den stora förloraren. Kommunen har redan
idag kostnadstäckning och kommunens medborgare skulle med den nya taxan betala ett
överpris.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-15, § 40
att avge följande svar:
Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet av en enhetlig taxa. Skinnskattebergs
kommun blir den stora förloraren. Kommunen har redan idag kostnadstäckning och
kommunens medborgare skulle med den nya taxan betala ett överpris. Skinnskattebergs
kommun motsätter sig även att möjligheten till hemkompostering avgiftsbeläggs.

Justerandes &gn.1 Utdragsbestyrkande
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§ 130 forts.

Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22. § 86 föreslå kommunifillmäktige
att godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1januari
2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 § 140
att ärendet åteiTemitteras till ledningsutskottet för ytterligare beredning med motiveringen
att ärendet inte är tillräckligt berett och att omvärldsanalys saknas.

Ledningsutskottet beslutade 2019-08-28. § 120
ärendet tas upp på nästa sammanträde med ledningsutskottet i avvaktan på beslut i

KAK och Fagersta kommun.

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

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

Ledningsutskottet beslutade 2019-11-25, § 191 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna ny taxa och att godkänna användning av RUF enligt alternativ 1.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-1 1-26, § 276
att förvaltningen far i uppdrag till kommunfifilmäktige undersöka att beslutet om att säga
nej till förslag om gemensam taxa inte strider mot befintligt konsortialavtal och
förbundsordning.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 276 föreslå kommunflullmäktige
avslå förslaget till gemensam taxa.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
ärendet. Ingen ersättare finns närvarande.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (5), Pentti Lahtinen (5), Carina Såndor (L), Bo
Oberg (M) Fredrik Skog (V), Lena Lovén Rolén (5), Helena Norrby (C) och Jonny Emtin
(SD).

Pentti Lahtinen (5) och Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till förvaltningens förslag fl
godkänna ny taxa och att godkänna användning av RUF enligt alternativ 1.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 130 forts.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyTelsens förslag avslå gemensam taxa.

Carina Såndor (L) anför att följande noteras till protokollet: Vii Liberalerna väljer att
avstå från att delta i beslutet om rnfallstaxan får Skinnskattebergs kommuns invånare. Vi
anser att processen med att ta fram en ny gemensam taxa har varit undermålig. Vi har
inte fått den ekonomiska redovisning Som efteifrågats och inte heller den avstämning och
justering avförbundsordningen som krävs enligt konsortialavtalet, innan övergång till
gemensam taxa. Vi vill inte att kommunen ska stå utan någon aktör som kan hantera vår
renhållning, och kommer dä,jör att avstå från att säga nej. Dock är vi oroliga för att
Skinnskattebergs kommuns invånare får betala ett överpris på avfallshanteringen,
eftersom inga ekonomiska redovisningar har visat det motsatta.

Helena Norrby (C) instämmer i Liberalernas protokollsanteckning och väljer att avstå
från att delta i beslutet.

Jonny Emtin (SD) anför att följande noteras till protokollet: Sverigedemokraterna
kommer att avstå från att delta i beslutet och på grund av otillräcklig infw-mation och
räkenskaper

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 Pentti Lahtinens (5) yrkande och Bo Öbergs (M)
yrkande och finner att kommunffillmäktige beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) yrkande.

Votering begärs och genomförs. Ordföranden redogör för voteringsordningen.

De ledamöter som bifaller Pentti Lahtinens (5) yrkande säger ja och de ledamöter som
bifaller Bo Obergs (M) yrkande säger nej.

Voteringen utfaller så att Pentti Lahtinens (S) yrkande fär 14 röster och Bo Öbergs (M)
yrkande rar 3 röster. 13 ledamöter avstår från att delta i beslutet. Voteringslista bifogas
protokollet.

Ordföranden finner att kommunffillmäktige beslutar enligt Pentti Lahtinens (5) yrkande.

Bo Öberg (M), Staffan Strid (M) och Ulf Kjellin (C) reserverar sig till förmån för Bo
Obergs (M) yrkande.
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§ 130 forts.

Kommunfullmäktige beslutar

fl godkänna ny taxa.

fl godkänna användning av RUF enligt alternativ 1.

Justerandes gn. Utdragsbestyrkande

_
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§ 131 KS 2019-825-101

Revidering av Taxa och avgifter för år 2020, Sotning 3.2

Kommunffihlmäktige beslutade 2019-11-18, § 104 att anta upprättat förslag till taxor och
avgifter för år 2020. Protokollet justeras 27november. Sotningsifistema uppgivna i avsnitt
3.2 Sotning behöver revideras då dessa inte stämmer överens med sotningsifistema som
står angivna i upphandlat ramavtal. Avtalet anger att leverantören skall utföra
sotningstjänster i enlighet med de tidsifistema enligt MSB föreskrifter och allmänna råd.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-11-25, § 185, föreslå kommunftllmäktige
jj revidera avsnitt 3.2 Sotning i Taxa och avgifter för år 2020 enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 276 föreslå kommunfifilmäktige
fl revidera avsnitt 3.2 Sotning i Taxa och avgifter för år 2020 enligt upprättat förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

revidera avsnitt 3.2 Sotning i Taxa och avgifter för år 2020 enligt upprättat förslag.
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§ 132

InterpeHationer och frågor

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

Helena Norrby (C) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljö för
anställda. Frågan bifogas skriftligt till protokollet.

Kommunstyrelsens ordförande, Lena Lovén Rolén (5) besvarar frågan.

Jterandes
ign.. Utdragsbestyrkande
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§ 133 DnrKS-2019-1068-101

Motion angående avstyckning av mark på 5 Ringvägen

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M), Staffan Strid (M), Ewa
Olsson Bergstedt (SD), Anders Nordenbris (L) och Ulf Kjellin (C).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Ordföranden ställer frågan am konununfullmäktige 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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§ 134 KS 2019-1090-101

Motion om jämställt ekonomiskt bistånd

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Helena Norrby (C).

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 f6r beredning.
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§ 135 KS2019-1114-10l

Motion om att låta IAB ansvara för försörjningsstöd

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Helena Norrby (C) och Carina Såndor
(L).

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

fl överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ji / o
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§ 136 KS2019-1115-101

Motion om att utarbeta en koldioxidbudget

En motion i mbdcerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfulhuäktige att besluta
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

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandevq
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§ 137 KS2019-1116-101

Motion om att utarbeta en handlingspian för minskade utsläpp

En motion i rubdcerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionen till kommunstyrclsen 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

tiE
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§ 138 KS2019-1117-10l

Motion om att informera om växthuseffekten

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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.
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§ 139 KS 2019-1118-101

Motion om att planera för mer vindkraft

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

Kommunfullmäkfiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
all överlämna motionen till kommunstyrclsen 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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§ 140 KS2019-1119-101

Motion om soiceller på kommunens byggnader

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäkfige att besluta
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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§ 141 KS 2019-1120-101

Motion om en kommunal solpark

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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 mcd ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 142 KS2019-1121-101

Motion om de anställdas klimatsmarta resor

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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.

Kommunfullmäkfige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes si n. Utdragsbestyrkande

.-
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20 19-12-16 Sid. 226

§ 143

Motion om video- och telefonmöten

KS 2019-1122-101

En motion i rubdcerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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 får beredning.
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§ 144 KS2019-1123-101

Motion om att digitalisera sammanträdeshandlingar

En motion i mbdcerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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.

Justerandessign Utdragsbestyrkande

tJ
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§ 145 KS2019-1124-l01

Motion om Iivsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan

En motion i mbdcerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionell till kommunstyrelsen för beredning

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

Kommunfullmäktige beslutar

fl överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

JZterandeY(7t
Utdragsbestyrkande
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§ 146 KS2019-1125-101

Motion om uppföljning av måltiders klimatpåverkan

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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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§ 147 KS2019-1126-lOl

Motion om lokal busstrafik

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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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§ 148

Motion om regional busstrafik

1(5 2019-1127-101

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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.
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§ 149 KS 2019-1128-101

Motion om att minska utsläpp från samhällsbetalda transporter

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

Kommunfullmäktigcs 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.

Kommunfullmäkfige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 150 KS2019-1129-1O1

Motion om fossilfria kommunbilar

En motion i rubdcerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

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

Kommunfulhnäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

tv
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§ 151 KS2019-1130-1O1

Motion om klimatsamarbete med näringslivet

En motion i rubdcerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg
(V).

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

(, il 0
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§ 152 KS2019-1074-1Ol

Entlediganden

Jan Lejon (L) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunftllmäktige.

Kommunifihlmäktige har att entlediga Jan Lejon (L) från uppdraget som ersättare i
kommunfuhlmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

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

Kommunfullmäktige beslutar

jj entlediga Jan Lejon (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och hos
Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

: 1
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§ 153

Sammanträdesprotokoll
2019-12-16 Sid. 236

Delgivningar

2019-11-07
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2019-11-07

20 19-11-26
Kommunstyrelsen
Protokoll 20 19-1 1-26

20 19-11-19
Uttalande från PRO Riddarhyttan
KS 2019-1020-101
Brev 2019-11-19

Delgivning beslutade medborgadbrslag

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

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningama till handlingarna.
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Kommunflullmäktige Voteringsilsta 191216

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Voteringslista § 130

Ledamöter Närvaro § Notering
Ja Nej
Avstår

5 Lena Lovén-Rolén x
L Carina Såndor X
SD Ewa Olsson Bergstedt Deltar ej pga av jäv
5 Tony Sälja X
5 Helena Nykänen X
L Tobias Jarstorp X
SD Oscar Sjöstedt X
5 Roger Ingvarsson X
M BoÖberg 1 x
5 Eva Anderberg X
L Elisabeth Åberg X
V Fredrik Skog X
C Helena Norrby X
SD Cecilia Olsson Bergstedt X Ers. för Vesa Koskelainen
S Lars-Göran Ignberg Fammé X
5 SabineThungren x
L Anders Nordenbris X
SD Jonny Emtin X
5 Rolf Sass X
L’ Vanja Leneklint X
S Klaus Jesse X
SD Torgny Roxell X Ers. för Pär Huitman
5 Ann-Christine Andersson X
L Kjell Andersson X Ers för Susanne Karlsson
M Staffan Strid X
5 Pentti Lahtinen X
SD San von Walden X
V Helena Cederberg X
C Ulf Kjellin X
L Solveig Hammarsträm X
5 Aneth Anidsson X
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1Fraga till KS-ordforanden Lena Loven-Rolen (s)

Hur hdr K5- cdi utskutburdf&ingdrsid verkat för dU förbättrd drbtsfnhIjGri för de a’isida under
2019?

Inför valet 2018 gick (s) ut hårt med att de ville förbättra och fokusera på arbetsmiljön för de
,ne+IIA, c÷÷ i,,,,,’. -. ranh,rn,.;e÷n.. tt,eL,or r a.,nrn’4 ,it,tin ILA0,4..“—,.. ———.—..— _‘—_••I__•••__•.__ ..——..——,_..,“ fl....——tanke på detta driv från (s) om just förbättrad arbetsmiljö — ärjag nu nyfiken på hur arbetet fungerar
ocn VilKa insatser son, gor5 Tor Toroatzrao aroetsmiijo Tor vara anstailoa.

“Att arbeta för att kommunens personal ska känna trygghet, bli sedda och visa uppskattning för de
insatser de eör. Att kunna kommunicera problem och tillsammans lösa dessa känna meninsfulIhet
och arbetsglädje. Att regelbundet erbjudas kompetensutbildning. När det brister i arbetsmiljön, då

— ,,
JftCJ friIItII.CflhIILC V130 nt,I,,,,raToI.I3Io.

1%
Helena NorrDy

Ledamot kommunfullmäktige för Centerpartiet

1

Centerpartiet
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Centerpartiet

Motion om jämställt ekonomiskt bistånd

Jag yrkar för Centerpartiet Skinnskattebergs räkning au:

- Försörjningsstödet ska fördelas lika mellan parterna i de fall försörjningsstöd
betalas ut till ett hushåll som består av två vuxna.

Bakgrund:

Ett försörjningsstöd och andra ekonomiska bistånd kan ges i de fall ett hushåll är
oförmöget all stå för de egna löpande kostnaderna. För all få ekonomiskt bistånd ska
kunna ges alla andra möjligheter vara uträknade. Därmed kan försörjningsstödet ses
som ett sista socialt nät och ges således till en grupp som är mycket utsatta i samhället.
Försöijningsstöd som ges till ett hushåll i Skinnskattebergs kommun går i dagstäget
automatiskt till mannens konto, dvs den ena parten.

Detta är mycket olyckligt. Med della riskerar kvinnor all hamna i en (än svårare)
beroendeställning de inte kan ta sig ur, genom all mannen helt enkelt kan utöva
ekonomist våld och kontroll mot kvinnan.

Vi inom Centerpartiet anser att i Skinnskattebergs kommun inte ska fortsätta understödja
ojämlika strukturer 1 samhället, utan vara en kraft som verkar för jämställdhet! Därför
tycker vi all det är självklart att båda parter i ett förhållande ska hanteras jämställt, även
när det gäller utbetalning och fördelning av försörjningsstöd.

I1c!tIpa nuiiuy

fl4L...+
S) LII %JI’%U II Ond Ltt. IJI
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Skinnskatteberos kommun

2019 —12- 16
Dnr.tS 9.I UN

IAB får i uppdrag att ansvara för handläggningen av försörjningsstödet 1 kommunen.

Bakgrund:

Försörjningsstöd betalas ut i det fall en individ inte klarar av att borga för sin egen försörjning. Men
det är ett stöd som har ett motkrav: personen som får stödet ska göra vad den kan för att motverka
beroendet av stödet. Det vill säga — de ska söka arbete eller söka annat sätt att trygga sin försörjning
på (dvs studera med studielån, se till att man får får sjukpenning man kanske har rätt till etc).

dag hanterar IFO försörjningsstödet till enskilda och familjer som har behov av sådant. Vi anser att
det istället borde vara kopplat till det arbete som kommuren gör vad gäller att lotsa invånarna till
egenförsörjning. 1 vår kommun är det Integration och Arbetsmarknad (IAB) som är experter på att
stötta personer så de åter finner en väg ut i arbetslivet eller annan sysselsättning. De har kunskapen
och möjligheten att lotsa individer vidare och hanterar dagligen många typer av stöd till
arbetssökande, personer som arbetstränar etc. Därför är de också mycket lämpade att hantera
ansökningar om försörjningsstöd.

Ett försörjningsstöd är också ofta kopplat till skam och skuld hos enskilda och inom familjer, särskilt
som man får gå till socialkontoret för att söka det. Det är svårt nog att inse att man inte kan försörja
sig själv. Att koppla det stöd man kan få till något som ytterligare kan spä på känslan av misslyckande
är meningslöst. Vi menar att om man istället sammanför handläggningen av försörjningsstöd med
stödfunktionen för att komma ut i arbetslivet, det som IAB utgör, så kan man istället skapa en mer
respektfull och givande kontakt med den person som behöver stöd och kraft att ta sig in på
arbetsmarknaden igen. Det vinner alla på.

CtL (aø
Helena Norrby

ii
Centerpartiet

NOT/ON

Låt lAS ansvara för försörjningsstöd

Vi yrkar att:

Carina Såndor

Liberalerna



Skinnskaflebergs kommun
2019 —12— 16

Dnr3S
VANSTERPARTIETS
KUMATMOTION

UTARBETA EN
KOLDIOXIDBUDGET

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

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer 1
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att utarbeta en kaldioxidbudget som kart/ägger klimatpåverkande utsläpp för ott undersöka vilket
arbete som krävs för att nå Porisavtalets mål.

Helena Cederberg

LLtA

Fredrik Skog



jnskattebergS kommun

VÄNSTERPARTIETS
KLIMATMOTION

UTARBETA EN
HANDLINGSPLAN FÖR
MINSKADE UTSLÄPP

2019 -12— 16

2
Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Om vi ska uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. 0e55a måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att utarbeta och anta en sektorsöveryriponde handlingspian med insatser för att minska utsläppen
av växthusgaser.

Helena Cederberg

Y

Fredrik Skog

r
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Skinnskattebergs kommun

VÄNSTERPARTI ETS
KLIMATMOTION

INFORMERA OM
VÄXTHUSEFFEKTEN
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Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Om vi 5ka uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen 5ka ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att påbörja ett systematiskt arbete för att aktivt informera och engagera kommuninvånarna och det
lokola näringslivet kring växthuseffekten och vad var och en kan göra för att minska sin påverkan.

Fredrik Skog

0

Helena Cederberg

(cafMbe



Skinnskattebergs kommun

VÄNSTERPARTI ETS
KLI MATMOTION

PLANERA FÖR MER
VINDKRAFT
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Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Om vi ska uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
okalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motianer.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att planera förf/er områden för etablering av vindkraft.

Fredrik Skog Helena Cederberg



SkinnskattebergS kommun

VÄNSTERPARTIETS
KUMATMOTION

SOLCELLER PÅ
KOMMUNENS
BYGGNADER
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Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Cmvi ska uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällspla nering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att installera soiceller på kommunens färvoltningsbyggnader (till exempel Klockarbergsskolan,
Hem gården och Aspeböcken) och hyreshus.

Fredrik Sk

J7
Helena Cederberg

PtL



Skinnskaftebergs kommun

2019 -12- 16

VÄNSTERPARTIETS
KLIMATMOTION

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

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att ta initiativ till en kommunal solpark där företag, föreningar och enskilda kan köpa andelar.

Helena Cederberg
Fredrik Skog



Skinnskatteberos kommun

VÄNSTERPARTIETS
KLI MATMOTION

DE ANSTÄLLDAS
KLI MATSMARTA
RESOR

Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg slä
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent.
2045 får minskningstakten inte avtar.

2019 —12— 16

Dnr..
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ppte 2017 ut 24000 ton
Om vi ska uppnå målet

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att främja de anställdas kflmatsmarta resor genom exempelvis utbildning i sparsam körning,
tjänstecyklar, ruttplanering för minskad kärsträcka samt uppmuntra anställda att åka cykel,
kallektivt eller samåka till arbetet.

Helena CederbergFredrik Skog



Skinnskaffebergs kommun

VÄNSTERPARTIETS
KLI MATMOTION

VIDEO- OCH
TELEFONMÖTEN

2019 —12— 16
!4LLq

8
Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Cmvi ska uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, intormation5spridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att införa fler video- eller telefonmöten både/förvaltningen och den politiska organisationen.

Helena Cederberg

0

Fredrik Skog
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SAM MANTRÄDESHAN DLINGAR
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Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Om vi ska uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa må5te förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att införa digitalisering av sammanträdeshandlingar.

Helena CederbergFredrik Skog



Skinnskaftebergs kommun

VÄN STER PARTI ETS
KLIMATMOTION

LIVSMEDELSSTRATEGI
FÖR MINSKAD
KLIMATPÅVERKAN
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Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Om vi ska uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen, Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer 1
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att utarbeta och besluta om en livsmedelsstrategi för minskad kilmatpåverkan i kommunens
matserveringar (färskala, skola, äldreboende och liknande). Strategin ska innehälla köttfria dagar,
minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar
kilmatpåverkan.

EN

Helena Cederberg

c/kc&
Fredrik Skog



VÄN STE RPARTIETS
KLIMATMOTION

UPPFÖUNING AV
MÅLTIDERS
KLI MATPÅVERKAN
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Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Cmvi ska uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att införa regelbunden uppföljning av offentliga måltiders klimatpå verkan.

Fredrik Skog Helena Cederberg



Skinnskattebergs kommun

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

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att verka för ökad turtäthet på lokala busslinjer och en ny busslinje till Baggådalen.

Fredrik Skog

0

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

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av
växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i
lokalsamhället — företag, organisationer, hushåll och enskilda — måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.

Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att uppdra åt kommunstyre/sen att aktivt påverka tidtabeller för den regionala busstraflken och
agera gentemot regionen för ett rimligare biljettsystem med nolltaxa som lån gsiktigt måL

Fredrik Skog Helena Cederberg

£
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SAM HÄLLSBETALDA
TRANSPORTER

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.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen ilokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.
Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att kommunen säkerställer att koldioxidutsläppen från samhälisbetolda transporter (exempelvisskolskjutsar, färdtjänst, varu transporter, tjänsteresor in. m.) minskar.

Helena Cederberg
Fredrik
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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 tår 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, genom
samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningenlokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.
Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att kommunen så snart som möjligt ska byta ut sin flotta av personbilar och lätta lastbilar mot fordonmed fossllfria bränslen.

Helena Cederberg
Fredrik Skog
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Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24000 ton
koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Om vi ska uppnå målet
2045 får minskningstakten inte avtar.

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

Vänsterpartiet har utarbetat ett 16-punktsprogram för att kommunen ska ta ledningen i
lokalsamhällets klimatarbete. Dessa punkter läggs fram i fullmäktige i ett antal motioner.
Här föreslår vi att fullmäktige beslutar

att kommunen säker etablera olika former av samarbete med det lokala näringslivet. Det kan gälla
gemensamma projekt, rådgivning, resande och persontransporter, vin dkraft, biogas, information,
strotegiarbete och utbildning.

Helena Cederberg

3

Fredrik Skog


