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Plats och tid Sessionssalen. Kommunhuset tisdagen den 14maj 2019 kl. 18:00 — 19:00

Beslutande Enligt förteckning §3!

Övriga deltagare Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Christine Larsson, kommunsekreterare
Tarja Isomäki. kommunsekreterare

Utses att justera. tillika
rösträknare Helena Nykänen (Sj och Ewa Olsson Bergstedt (SD)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen rnndagcn den 20maj 2019 kl. 14:00

Underskriftcr:

Sekreterare Paragrafer
Christine Larsson § 31-33

Ordförande ..

Aneth Arvidsson (S)

Justerande
. .

Helena Nykänen ( ) Ewa Olsson Bergstcdt (SD)

A nslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-05-14

Datum för 20 19-05-20 Datum för 20 19-06-1 1
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats för Personal- och kansliavdelningen
protokollet

Underskrift
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Anmälan.av ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 25 mars
2019 till och med den 14oktober2022.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Lars Andersson
Avgången ledamot: Per Andersson

1 Justerandes si Ltdragsbestyrkande
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§ 31

Sammanträdesprotokoll
2019-05-14 Sid. 44

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018-2022

Närvarande ledamöter — upprop

Ledamöter Närvaro Notering

5 Lena Lovén-Rolén X

L Carina Stindor
SD Ewa Olsson Bergstedt x
5 Tony Bölja
5 Charlotte Jansson x
L Tobias Jarstorp x

SD Oscar Sjästedt
5 Roger lngvarsson x
NI BoÖherg x §31-33
5 Eva Anderberg x
L Elisabeth Åberg x
\‘ Fredrik Sko
C Helena Norrby

SD Birgit Barchiesi
S Lars-Göran Ignberg Fammé x
S Sabine Thungren x
L Anders Nordenbris x

SD Jonny Emtin x
.5 Rolf Sass x

5 Aneth Arvidsson x
Vanja Leneklint x

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 Kjellin x

Solveig Hammarströrn x

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 31 forL.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 8-2022

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro Notering

‘M Angeligue Nyström
M Pernilla Danielsson
C Rolf Andersson x Tjänstgör för Helena Norrby (C)
C Sonja Råberg
L Warja Rafik
L Anna-Lena Lundén x Tjänstgör för Carina Sdndor IL)
L ian Lejon
L Kjell Andersson
S Gabriel Andersson
S Helena Nykänen x Tjänstgör för Tony Bölja (5)
5 Elof Engman
5 Barbara Laaksonen
S Laila Äberg
5 Lars Andersson
V Anna Werner
V Agneta C. Lundberg x Tjänstgör för Fredrik Skog (V)

SD Vesa Koskelainen x Tjänstgör för Oscar Sjöstedt (SD)
SD Cecilia Olsson Bergstcdt x Tjänstgör rör Birgit Barchiesi

(SD)
SD 1 Therese Lövdahl

Jttsterandes sign Utdragsbestyrkande

p/c3 IV
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§ 32

Val av protokolijusterare tillika rösträknare, tid och plats.

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Helena Nvkänen (S) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) till protokolljusterare. tillika
rösträknare

att protokollet justeras måndagen den 20maj kl. 14:00 på kommunkontoret

/
Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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§33 2018.0789.101

Budget och mål för år 2019 samt plan för åren 2020-2021 för
Skinnskattebergs kommun

Förslag till budget och mål för år 2019 samt verksamhetsplan för åren 2020-202 1 för
Skinnskattehergs kommun har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-10-03, § 118,
att överlämna förslag till beslut gällande au godkänna upprättat förslag till taxor och
avgifter för år 2019 till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående
till 4 384 000 kronor till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande investeringshudgeten för år 2019 uppgående till
40000000 kronor till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande drifiramhudgel för år 2019 till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande inriktningsmil för Skinnskattehergs kommun till
kommun styrelsen

Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, * 118, föreslå kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona
att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR, uppgående till maxirnalt
1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag
att anta upprättat hudgetförslag avseende utökad drift uppgående till 5 500 tkr. Detta
fördelat på:

- 1 300 tkr till Norra Västrnanlands Uthildningsförhund. SVU. kr att
finansiera Skinnskattehergs kommuns del av NVUs totala hudgetäskande.
Detta inkluderar 374 tkr för att linansiera Skinnskattebergs kommuns del
av NVUs äskande gällande rätt till Komvux.

- 375 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande
gällande Naturbruk yrkesvux i Skinnskatteherg.

- 800 tkr till ökade kostnader för t]ärrvärme till kommunala fastigheter.
- 50 tkr till energideklaration.
- 150 tkr till ökade elkostnader för kommunala fastigheter.
- 60 tkr till gemensam ledningsfunktion WMKFINärke.
- 500 tkr till harnomsorg på obekväm arbetstid.
- 100 tkr till överförmyndarnämnden för arvoden för sammanträden,

förlorad arbetsförtjänst och övriga kostnader för förtroendevalda.
- 100 tkr till utökning av Skinnskattebergs kommuns revisorers budget enligt

kommunfullmäktiges presidiums beslut 2018-05-21.
Justerandes sign. / Utdragsbestyrkande
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§ 33 forts.

- 200 tkr till kommunchef för att täcka ökade lönekostnader efter
nytillsättning.

- 170 1kr till utökad tjänst för heredskaps- och säkerhetssamordnare.
- 0 kr till trygg och säker hemgång. somatik. Finansiering sker inom ram.
- 1 695 tkr till buffert för förstärkning av personal.

att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att
detta finansieras inom ram

Kommunstvrelsen beslutade 20 18-10-23, § 158,
följande noteras till protokollet: Med anledning av att endast Liberalerna och

Moderaterna har fiirdigarbetade hudgetförslag bordläggs Budget 2019 med plan 2020-
2021, förutom skatten, till nästa sammanträde med kommunstyrelsen
att återemittera taxor och avgifter till förvaltningen för revidering
att i övrigt bordlägga ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23. § 158. enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommun fullmäktige
att kommunalskatien ska vara oförändrad 22.51 kronor per skattekrona

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-1 1-12, § 67, enligt kommunstyrelsens förslag
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skatiekrona

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20. § 201
art förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i förslag till
driftrarnbudget för år 2019
att förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i upprättat förslag till taxor
och avgifter för år 2019
att notera till protokollet att plantaxan saknas i förslag i upprättat förslag till taxor och
avgifter för ir 2019

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 201, föresla kommunfullmäktige
att för år 2019 ianspråktaga resulratutjämningsreserven, RUR uppgdende till maximalt
1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
hudgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5500000 kronor
g panistödet i form av grundstöd ska vara 20000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att
detta finansieras inom ram

Juste andes sig . Utdragsbestyrkande
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§ 33 forts.

att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4328000
kronor
att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019 med tillägg av avfallstaxa
2018 inklusive förändrad latrintaxa
att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpaniets gemensamma
budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”
att i övrigt godkänna förslag till driftrambudget för år 2019
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40650000 kronor

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet återupptas.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Vanja Leneklint (L), Ewa Olsson Bergstedt
(SD). Roger Ingvarsson (5) och Bo Oherg (M).

Lena Lovén-Rolén (5) och Vanja Leneklint (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag
att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven. RUR uppgående till maximalt
1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att för år 2019
ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR uppgående till maximalt 1,5 procent
av skatteintäkter och statsbidrag och finner frågan med ja besvarad.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta
Socialdemokraternas. Vänsterpartiets och Centcrpartiets gemensamma hudgetförslag
avseende utökad drift för år 2019 uppgående tills 500 000 kronor.

Vanja Leneklint (L) yrkar gjj kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas
gemensamma hudgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgaende till 5 500 000
kronor.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Liberalernas och Moderaternas gemensamma
hudgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor.

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

‘ Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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§ 33 forts.

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 rörslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2019
uppgående till 5 500 000 kronor mot Liberalernas och Moderaternas förslag att
kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets
och Centerpartiets gemensamma budgetrörslag avseende utökad drift rdr år 2019
uppgående till 5 500 000 kronor.

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden redogör för voteringsordningen. De ledamöter som röstar på
kommunstyrelsens förslag att föreslå kommunfullmäktige g anta Socialdemokraternas,
Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år
2019 uppg5ende till 5 500 000 kronor röstar ja och de ledamöter som röstar på
Liberalernas och Moderaternas förslag att kommunfullmäktige antar Liberalernas och
Moderaternas gemensamma hudgetförslag avseende utökad drift ft5r år 20L9 uppgående
till 5 500 000 kronor röstar nej.

Voteringen utfaller s att kommunstyrelsens förslag far 11 röster, Liberalernas och
Moderaternas förslag far 17 röster. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt Liberalernas och Moderaternas förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att anta Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor.

Lena Lovén-Roln (5), Charlotte Jansson (5), Roger Tngvarsson (5), Eva Anderberg (5),
Lars-Göran lgnherg Fanimé (5). Sabine Thungren (5). Rolf Sass (5), Aneth Arvidsson (5).
KLaus Jesse (5), Ann-Christine Andersson (5). Pentti Lahtinen (5). Helena Nykänen tS).
Helena Cederberg (V) och Agneta C. Lundberg (V) reserverar sig till förmån för
Socialdemokraternas. Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma budgetförslag
avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor.

Juste andes sign Utdragsbestyrkande
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§ 33 forts.

Lena Lovén- Rolén (S). Vanja Leneklint (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag jgj partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor
per parti i kommunfullmäktige och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i
kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram.

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

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att partistödet i form av
grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige och att
mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat 1 kommunfullmäktige samt att detta
finansieras inom ram och finner frågan med ja besvarad.

Lena Lovén- Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta
Socialdemokraternas, Vänscerpartiets och Centerpartiets gemensamma budgetförslag
avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4328 000 kronor.

Vanja Leneklint (L) yrkar att kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderatemas
gemensamma hudgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till
4 350 000 kronor.

Ewa Olsson Bcrgstedt (SD) yrkar bifall till Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4350000
kronor.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkiinns.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år
2019 uppgående till 4 328 000 kronor mot Liberalernas och Moderaternas förslag att
kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma
hudgetförslag avseende engångs driftssaisningar rör år 2019 uppgående till 4 350 000
kronor och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Socialdemokraternas,
Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma hudgetrörslag avseende engångs
driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 328 000 kronor

Votering begärs och genomförs.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 33 forts.

Ordföranden redogör för voteringsordningen. De !edamörer som röstar på
kömmunstyrelsens förslhg att anta Socialdemdkraternas. Vänsterpartiets och CenterpartieL
gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till
4 328 000 kronor röstarja och de Ledamöter som röstar på Liberalernas och Moderaternas
förslag att kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma
hudgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 350 000
kronor röstar nej.

Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag får 14 röster, Liberalernas och
Moderaternas förslag får 17 röster. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt Liberalernas och Moderaternas gemensamma hudgetförslag avseende engångs
driflssatsningar för år 2019 uppgående till 4350000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 350 000
kronor.

Lena Lovén-Rolén (5), Charlotte Jansson (5), Roger Ingvarsson (5), Eva Anderberg (5),
Lars-Göran Ignberg Fammé (S), Sahine Thungren (5). Rolf Sass (5), Aneth Arvidsson (S),
Klaus Jesse (S), Ann-Christine Andersson (5), Pentti Lahtinen (5), Helena Nykänen (S),
Helena Cederberg (V) och Agneta C. Lundberg (V) reserverar sig till förmån för
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma hudgetförslag
avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4328000 kronor.

Lena Lovén- Rolén IS). Vanja Leneklint (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år
2019 med tillägg av avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa.

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

Ordföranden ställer frågan om konimunfullmäktige beslutar att godkänna
upprättat rörslag till taxor och avgifter rör år 2019 med tillägg av avfallstaxa 2018
inklusive rörändrad latrintaxa och finner frågan med ja besvarad.

Lena Lovén- Rolén (5). Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att i övrigt godkänna förslag till driftramhudget för år 2019.

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

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna
förslag till driftrambudet för år 2019 och finner frågan med ja bésvarad.

Lena Lovén- Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag anta
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma hudgetförslag
avseende investeringar för år 2019 uppgående till 10650000 kronor.

Vanja Leneklint (L) yrkar g kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas
gemensamma budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975 000
kronor.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor.

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 att anta
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar rör år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor
mot Liberalernas och Moderaterna förslag att kommunfullmäktige antar
Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende investeringar
för år 2019 uppgående till 43975600 kronor och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets
gemensamma budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till
40 650 000 kronor.

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden redogör för voteringsordningen. De ledamöter som röstar kommunstyrelsens
förslag att anta Socialdemokraternas. Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 10650 000 kronor ro•sLar
ja och de ledamöter som röstar på Liberalernas och Moderaternas förslag att
kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975000 kronor röstar nej.

Voteringen utfaller sa att kommunstyrelsens förslag får 14 röster. Liberalernas och
Moderaternas förslag får 17 röster. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende investeringar
för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor.

Justerandes sia . Utdragsbestyrkande
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§ 33 forts.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor

Lena Lovén-Rolén (5). Charlotte Jansson (5), Roger Tngvarsson (S), Eva Anderberg (5).
Lars-Göran Ignberg Fammé (5). Sahine Thungren (5), Rolf Sass (5). Aneth Arvidsson (5).
Klaus Jesse (5). Ann-Christine Andersson (5), Pentti Lahtinen (5), Helena Nykänen (Sh
Helena Cederberg (V) och Agneta C. Lundberg (V) reserverar sig till förmån för
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma budgetförslag
avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40650000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar

att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR uppgående till maximalt
1.5 procent av skatteintäkter och statsbidrag

att anta Liberalernas och Moderaternas gemensamma hudgetförslag avseende utökad drift
för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor

partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att
detta finansieras inom ram

att anta Liberalernas och Moderaternas gemensamma hudgetförslag avseende engängs
driflssatsningar för år 2019 uppgående till 4350 000 kronor

att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019 med tillägg av avfallstaxa
2018 inklusive förändrad latrintaxa

att anta Liberalernas och Moderaternas gemensamma hudgetförslag avseende
investeringar för år 2019 uppgående till 13 975 000 kronor

att i övrigt godkänna förslag till driftramhudget för år 2019

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§34 DnrKS2OI9-

Kommunfullmäktiges val till externa uppdrag

Kommunfullmäktige ska förrätta val till! uppdrag som ordförande i styrelsen för
Vatten förbundét Hedströmmen.

Valheredningen föreslår Lena Lovén-Rolén (S) som ordförande i styrelsen för
Vattenförbundet Hedströmmen.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Lena Lovén-Rolén (Si till uppdraget som ordförande i styrelsen för
Vattenförhundet Hedströrnmen

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 8-2022

Voteringslista

Ledamöter Närvaro * 32 § 32 § 32 Notering
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

5 Lena Lovén-Rolén x x X x
L Carina Sändor

SD EwaOlsson x x x x
Bergstedt

5 Tony Bölja
5 Charlotte Jansson x x x x 1:e vice ordf.
L Tobias Jarstorp x x x x

SD Oscar Sjöstedt
5 Roger Ingvarsson x x x x
M BoÖberg x x x x
5 Eva Anderberg x x x x
L Elisabeth Åberg x x x x 2:e vice ordf.
V Fredrik Skog
C Helena Norrby

SD Birgit Barchiesi
5 Lars-Göran t x x T x x

lgnberg Fammé
5 Sabine Thungren x x x x
L Anders Nordenbds x x x x

SD Jonny Emtin x x x x
5 RolfSass x x x x
L Vanja Leneklint x x x x
5 Klaus Jesse x x x x

SD PärHuitman x x x x
5 Ann-Christine x x x x

Andersson
L Susanne Karlsson x x x x
M StaffanStrid x x x x
5 Pentti Lahtinen x x x x

SD San von Walden x x x x
V Helena Cederberg x x x x
C Ulf Kjellin x x x x
L SoLveig x x x x

Hammarström
j Aneth Arvidsson x x j x x Ordförande



Skinnskattebes
aflffjn
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
20 19-05-14 Sid. 57

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 8-2022

Voteringslista

Ersättare Närvaro § 32 § 32 § 32 Notering
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

M Angeligue Nyström
M Pernilla Danielsson
C Rolf Andersson x x x x
C Sonja Råberg
L Warja Rafik
L Anna-Lena Lundén x x x x
L Jan Lejon
L Kjell Andersson
5 Gabriel Andersson
5 Helena Nykänen x x x x
S Hof Engman
5 Barbara Laaksonen
5 Lars Andersson
5 Laila Åberg
V Anna Werner
V Agneta C. Lundberg x x x x

SD Vesa Koskelainen x x x x
SD Cecilia Olsson x x x x

BergstedL
SD Therese Lo•vdahl

I_________



lnvesteringsbudget 2019 samt plan 2020 och 2021

Centern, Vänstern och Socialdemokraternas förslag

Vi har haft en diskussion om vilka summor pä ett köp som ska räknas sam investering. Vi har kommit fram tillatt de mindre summor som stått år från år istället ska läggas på löpande drift. Vi har fu! förståelse att det kan
bli svårigheter att lägga in det inom ram i 2019 års budget som förvaltningen har. Finner förvaltningen behov avektra medel till de tidigare s3 investeringar pga av att man inte får in det inom ram finns möjlighet att ansöka
om utvecklingsmedel.

Utegym inik. ytterområden
25DTkr

Belysning strandpromenaden
1 000Tkr

Sporthallsgolv
1 SOOTkr

Brukshöjande upprustningar /reinvestering av fastigheter(inkl värmescentral kolhuset 900t) 7 900Tkr

Srukshöjande renovering av badrum och kök i lägenheter 2 000Tkr

Reinvesteringar VA
10 OO3Tkr

Projektering och byggnation av nytt miljövänligt bostadshus 18 000Tkr

Var, hur och vilket typ av boende blir en diskussion för Tekniska och politiken

Totalt 40 SSOTkr

Exempel:

Tas från kassa; 14 8SOTkr

Lån 26 000Tkr

Plan 2020 - 2021

Brandstation
20 000Tkr

Köksrenovering Ej prissatt pga frågor som behöver besvaras först i fastighetsutredningen.

Ombyggnation av förvaltningsfastigheter 10 000Tkr?

Elladdstolpar



Del av budget 2019 - Engångs driftsatsningar - utrymme 4348 Tkr

Centern, Vänstern och Socialdemokraternas förslag

OPF 700Tkr

SF1
26OTkr

By’alag lOOTkr

Undersköterskeutbildning l3OTkr

Giftfria Leksaker LOTkr

Pedagogisk personal 600Tkr

Starta fritids i ytterområden RH?Färna?Nyhammar? 500Tkr

Se över möjligheten att under glesa tider integrera med förskolan. Vi ser ett fritidsbehov även hos de
barn som har föräldrar hemma och enligt nuvarande reglemente inte har tillträde till fritids. Där
behöver vi se över reglemente och öppna upp för dessa barn. Vi ser dessa medel som en start och få
en bild av den totalkostnad detta blir med permanent verksamhet år 2020.

“Kulturfritids” 2SOTkr

Ge möjlighet för de barn som åker tidiga skolbussen att gå på kulturskolan genom att få en aktivitet
mellan skolans avslut och väntan på kuiturskolan. Eventuellt även i väntan på sena bussen hem.

Introduktion och handledning för resurspersonal i skolan lOOTkr

AB — Coachande kontaktpersoner för ungdomar/unga vuxna 300Tkr

Skolsatsning med fokus på behörighet till gymnasiet 800Tkr

Målet med denna satsning är att de som går i San och 9an nu ska bli behöriga i gymnasiet. Om detta
slår väl ut borde vi vara rätt ute med att ge ett sådan satsning.

Fastighetsutredning i samband med KF-parlamentarisk utredning lOOTkr

Målarbete parlamentarisk januari 2OTkr

Detaljplan Konsult 464Tkr

Uttersberg kvarnen (OBS. Tas inom ramen för utvecklingsmedel) 200Tkr

Totalt 4348rkr

- ‘‘



Del av budget 2019 Utrymme för driftökningar 5 SOOTkr

Centern, Vänstern och Socialdemokraternas förslag

Barnomsorg nattis SOOTkr

NVU, b.l.a Komvux l300Tkr

NVU ,aturbruk 37STkr

Utökade fjärrvärmekostnader SOOTkr

Energideklaration SOTkr

Energikostnader iSOTkr

Räddningsledn.f. VMKF/Närke 6OTkr

Överförmyndarnämnd iOOTkr

Revision iOOTkr

Kommunchef 200Tkr

Utökad Beredsaps- i7OTkr

6kr. Förskolechef 3SOTkr

Familjehemssekr. SQOTkr

Skoicoach 500Tkr

Stärka och motivera eleven mot bättre kunskapsresultat. Ge föräldrastöd.

Syn-och hörselinstruktör iQOTkr

Kan köpas del av från Fagersta idag per vecka?

Öppna fritids 1 ytterområden RH?Färna?Nyhammar? 23STkr

Totalt 5 SOOTkr



ts, 2013-10-19

1Iberalernas och Moderaternas förslag till Budget 2019 med plan 2020-
2021 samt Övergrlpande mål för 2019-2022

Uberalerna och Moderaterna föreslår kommunfuflmäktige besluta enligt följande

kommunalskatten ska vara oförändrad 2231 kronor per skattekrona,
(korr. be;!utod cv kf 2018-21-12)

att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR, uppgående till maximalt 1,5
procent av skatteintäkter och statsbidrag,

att anta upprättat budgetförslag avseende utökad drift uppgående till 5500 tkr, fördelat på:

• 1300 tkr till Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, för att finansiera
Skinnskattebergs kommuns del av NVUs totala budgetäskande. Detta inkluderar 374 tkr
för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande gällande rätt till
Komvux.

• 375 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande gällande
Naturbruk yrkesvux 1 Skinhskatteberg.

• 800 tkr till ökade kostnader för fjärrvärme till kommunala förvaltningsfastigheter.
• 50 tkr till energideklaration.
• 150 tkr till ökade elkostnader för kommunala förvaltningsfastigheter.
• 60 tkr till gemensam ledningsfunktion WMKF/Närke.
• 500 tkr till barnomsorg på obekväm arbetstid.
• 170 tkr till ökning av fasta arvoden, sammanträdesersättningar osv, enligt

arvodesreglementet, samt arvoden för sammanträden, förlorad arbetsförtjänst och
övriga kostnader för förtroendevalda inom den nya nämnden, överförmyndarnämnden.

• Inrätta ett Näringslivsråd och ett Kommunalt Pensionärs- och handikappråd, med politisk
representation) både från majoritet och opposition. Medel för arvoden tas inom driftram.

• 100 tkr till utökning av Skinnskattebergs kommuns revisorers budget enligt
kommunfullmäktiges presidiums beslut 2018-05-21.

• 200 tkr till kommunchef för att täcka ökade lönekostnader efter nytillsättning.
• 170 tkr till utökad tjänst för beredskaps- och säkerhetssamordnare.
• 0kr till trygg och säker hemgång, somatik. Finansiering sker inom ram.
• 1625 tkr till buffert för exempelvis förstärkning av personal.

fl partistödet i form av grundstöd ska vara 20000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att rnandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat 1 kommunfullmäktige samt att detta
finansieras inom ram,

att anta upprättat budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående
till 4350 tkr, fördelat enligt följande:
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200 tkr till kompetensförsörjningsprojekt
• 250 tkr till införande av digitala handlingar till möten inom den politiska organisationen
• 450 tkr till projektledare digitalisering
• Kompetensutveckling, digitalisering i skolan. Tas inom driftram.
• 200 tkr till utredning av fler boendeplatser för äldre samt för dem med behov av särskilt

boende. Inkludera även dagverksamhet för de med demens, samt möjligheterna för fler
parboendeplatser.

• 250 tkr till svenskundervisning efter etablering
• 130 tkr till undersköterskeutbildning
• 100 tkr till utredning av att öppna fritidshem utanför centralorten
• 300 tia till inköp av ett leksakshu5 samt leksaker till skolgården vid fritidshemmet
• 600 tkr till pedagogisk personal till Solgårdens moduler
• 500 tkr till detaljplankonsult
• 700 tia till OPF-KL, ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevald
• 120 tkr till EU-valet
• 200 tkr till renovering av kvarnen vid Hedströmmen 1 Uttersberg
• 100 tkrtill utvecklingsmedel för byalag
• 150 tkr till bolagsbildning fastighetsbolag
• 100 tIa till kameraövervakning

Totalt 4 350 tkr

• 600 tkr till utveckling av hemsida tas ur fonden utvecklingsmedel, om behov finns.

att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019

att godkänna upprättat förslag till övergripande inriktning/mål för 2019-2022

att i övrigt godkänna förslag till driftrambudget för år 2019

att anta upprättat budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till43975 tkr, fördelat enligt följande:

• Serverutrustning och IT-infrastruktur 300 tkr
• Kulturskola förnyelse instrument samt inventarier 70 tkr
• Utegym 250 tkr

• Kulturminnen; skyltning samt Lienshyttans masugn 120 tkr
• Avgränsning för tyst avd på biblioteket, samt zon för kommunikation 25 tkr
• Borntorpet förråd 30 tkr
• Möbler och lekutrustning förskolan 100 tkr
• Möbler/allmän upprustning skolan 50 tia
• Maskiner till Alltjänst 100 tkr

-



• Ombyggnation Sm€djan, sarnsjuklighetsboende (2 år, tot. 6500 tkr) 3260 tkr
• Inventarier äldreomsorgen WO tkr
• inventarier L5S-boende 100 tkr
• Inventarier administration 50 tkr
o Byggnation nytt bostadshus is ooo tkr
• Belysningssystem gator/gc-vägar, även utanför tätorten 200 tkr
• Sporthallsgolv 1 500 tkr

• Inköp av städmaskiner 30 tkr
• Värmecentrat Kolhuset 900 tkr

• Investering Klockarbergsskolans kök 1 500 tkr
• Hemgårdsköket sanering 4000 tkr
• Utbyte centralköksutrustning 300 tkr
• Bruksvärdeshöjande reinvesteringar av fastigheter 4000 tkr
• Bruksvärdeshöjande reinvesteringar av badrum och kök i lägenheter 2000 tkr
• VA-investeringar 10000 tkr

Totalt 43975 tkr

• År 2020 ny brandstation 30000 tkr

1’
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