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Allmänhetens frågestund

Sheila Imamovic Skog ställer en fråga till kommunfullmäktige om plan för
personalförsörjningen i förskolan.

Sabine Thungren (5) ordförande i barn-och utbildningsutskottet och Lena Lovén Rolén
(S) svarar.

Viadimir Ahmed ordförande och initiativtagare till Vi är Sverige informerar
organisationens arbete.

rJdsterand sign. Utdragsbestyrkande
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§ 35

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 8-2022

Närvarande ledamöter — upprop

Ledamöter 1 Närvaro Notering

5 Lena Lovén Rolén x ej § 39 pga jäv
L Carina Sindor x ej § 39 pga jäv

SD Ewa Olsson Bergsledt x
S Tony Bölja x ej § 39 pga jäv
5 Charlotte Jansson x
L Tobias Jarstorp x

SD Oscar Sjöstedt
:5 Roger Ingvarsson x ej § 39 pga jäv

MI Bo Öberg 1 x ej § 39 pga jäv
5 Eva Anderberg
L Elisabeth Aberg x ej § 39 pga jäv
V Fredrik Skog x
C Helena Norrby x ej § 39 pga jäv

SD Birgit Barchiesi
5 Lars-Göran Ignberg Fammé x ej § 39 pga jäv
S Sabine Thungren x
L Anders Nordenbds x

SD Jonny Emtin x
5 RolfSass x
5 Aneth Arvidsson x ej § 39 pga jäv
L Vanja Leneklint x el § 39 pga jäv
5 Klaus Jesse x ej § 39 pga jäv

SD Pär Hultman x
5 Ann-Christine Andersson
L Susanne Karlsson x ej § 39 pga jäv
M Staffan Strid x ej § 39 pga jäv
S Pentti Lahtinen x ej § 39 pga jäv

SD San von Walden x
V Helena Cederberg
C Ulf Kjellin x ej § 50 pga jäv

: L Solveig Hammarström x ej § 39 pga jäv

J4r7’tr
Utdragsbestyrkande
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§ 35 forts.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018-2022

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro Notering

M Angeligue Nyström
M Pernilla Danielsson
C Rolf Andersson
C Sonja Råberg
L Warja Rafik x Ej tjänstg. cr5. § 35-38, tjänstg. §

39
L Anna-Lena Lundén x Ej Éjänstg. ers. § 35-38, tjänstg. §

39
L Jan Lejon x Ej tjänstg. ers. § 35-38, tjänstg. §

39
L Kjell Andersson x Ej tjänstg. ers. § 35-38, tjänstg. §

39
S Gubriel Andersson
S Helena Nykänen
5 Elof Engman
5 Barbara Laaksonen x Tjänstgör för Eva Anderberg (5)
5 Laila Åberg x Tjänstgör för Ann-Christine

Andersson (5)
5 Lars Andersson
V Anna Werner
V Agneta C. Lundberg x Tjänstgör för Helena Cederberg

(V)
SD Vesa Koskelainen x Tjänstgör för Oscar Sjöstedt (SD)t
SD Cecilia Olsson Bergstedt x Tjänstgör för Birgit Barchiesi

(SD)
SD Therese Lövdahl x El tjänstgörande ersättare

J sterandes s n. Utdraasbestyrkande
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§ 36

Ändring av föredragslista

Kommunfullmäktige beslutar

Entlediganden läggs till dagordningen och blir nytt ärende 28.

Justerand s n Utdragsbestyrkande
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§ 37

Val av protokoiljusterare tillika rösträknare, tid och plats

Kommunfullmäktige beslutar

il utse Fredrik Skog (V) och Anders Nordenbris (L) till protokolljusterare, tillika
röstruknare.

protokollet justeras måndagen den 10juni kl. 08:00 på kommunkontoret.

Juterapde si n. Utdragsbestyrkande

L’K
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§38 KS2019-344-101

Årsboksut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun

Kommunens årsbokslut är en översikt över kommunens ekonomi och verksamhet under
det senaste året. Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning är kommuner och
landsting skyldiga att för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 30,
att förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i tjänsteskrivelsen samt i
upprättat förslag till årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 30, föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun
att balanskravsposten till eget kapital är 4 233 tkr
att i eget kapital öronmärka 3 000 tIa till digitalisering
att i eget kapital öronmärka 3 400 tkr till pensionsskuld
att i eget kapital öronmärka 2 921 tkr till utvecklingsmedel

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 63 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunful imäktige
att fastställa upprättat förslag till årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun
att balanskravsposten till eget kapital är 4 233 tkr
att i eget kapital öronmärka 3 000 tkr till digitalisering
att i eget kapital öronmärka 3 400 tkr till pensionsskuld
att i eget kapital öronmärka 2921 Ékr till utvecklingsmedel

Kommunchefen föredrar årsbokslut 2018 för Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Agneta C Lundberg (V), Lena Lovén Rolén (5), Carina Sindor (L),
Fredrik Skog (\‘) och Helena Norrby (C).

Agneta C Lundberg (V) yrkar g årsredovisningen ska förbättras med
verksamhetsberättelse och kommentarer avseende valnämnden de år val äger rum.

Justerande s . Utdragsbestyrkande

HJ
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§ 38 forts.

Carina Sandor (L), Lena Lovén Rolén (5) och Helena Norrby (C) yrkar bifall till
kommunslyrelsen förslag att föreslå kommunfullmäktige gg fastställa upprättat förslag till
årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun, att balanskravsposten till eget
kapital är 4 233 tkr, i eget kapital öronmärka 3 000 tkr till digitalisering, att i eget
kapital öronmärka 3400 tkr till pensionsskuld, att i eget kapital öronmärka 2 921 tkr till
utvecklingsmedel.

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

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden redogör för beslutsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att fastställa upprättat förslag till årsbokslut rör år 2018
för Skinnskattebergs kommun och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag jj balanskravsposten till eget kapital är 4 233 tkr och
finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar
kommunstyrelsens förslag att i eget kapital öronmärka 3 000
och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att i eget kapital öronmärka 3 400 tkr till
och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar
kommunstyrelsens förslag att i eget kapital öronmärka 2 921
utvecklingsmedel och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Agneta C.
Lundbergs (V) tilläggsyrkande att årsredovisningen ska förbättras med
verksamhetsberättelse och kommentarer avseende valnämnden de år val äger rum.

enligt
tkr till digitalisering

pensionsskuld

enligt
tkr till
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§ 38 forts.

Kommunfullmäktige beslutar

fastställa upprättat förslag till årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun och
finner frågan med ja besvarad.

g balanskravsposten till eget kapital är 4 233 tkr.

g i eget kapital öronmärka 3 000 tkr till digitalisering.

att i eget kapital öronmärka 3 400 tkr till pensionsskuld.

att i eget kapital öronmärka 2 921 tkr till utvecklingsmedel.

att årsredovisningen ska förbättras med verksamhetsberättelse och kommentarer avseende
valnämnden de år val äger rum.

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelse och
nämnder

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för år 2018 för kommunstyreLsen och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Kommunrevisorerna i Skinnskattebergs
kommun har upprättat revisionsberättelse för år 2018 och rapporten Granskning av
bokslut och årsredovisning per 2018-12-31. Dessa bifogas kallelsen.

1 ärendet yttrar sig Agneta C. Lundberg (V).

Lena Lovén Rolén (S), Carina Sindor (L), Tony Bölja (S), Tobias Jarstorp (L), Roger
Jngvarsson (8), Bo Oberg (M), Elisabeth Aberg (L), Helena Norrby (C), Lars-Göran
Ignberg Fammé (5), Aneth Arvidsson (S), Vanja Leneklint (L), Klaus Jesse (S), Susanne
Karlsson (L), Staffan Strid (M), Pentti Lahtinen (5) och Ulf Kjellin (C) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning eller beslut i detta ilrende.

Charlotte Jansson (S) tjänstgör som ordförande.

Camilla Karlsson, sakkunnig revisor KomRedo AB, redogör för upprättad granskning av
årsbokslut 2018 för Skinnskattebergs kommun.

Henry Bäck (V). ordförande i revisionen perioden 2015-2018, redogör för
revisionsberättelsen för år 2018 från kommunrevisorerna. Kommunrevisorerna riktar
anmärkning mot kommunstyrelsen med anledning av bristande styrning. intern kontroll
och måluppfyllelse. Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
kommunstyrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets rörslag

att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen med anledning av bristande styrning, intern
kontroll och måluppfyllelse.

j bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och nämnder samt enskHda ledamöter i dess organ.
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Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

§40 DnrKS2OI9-

Information från revisonen — information

Kommunfullmäktige får på sammanträder information från revisionen.

Revisionens ordförande, perioden 20 19-2022 berättar om revisionens arbete.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§41 KS2019-l6-003

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Förvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Förslaget till revidering följer av lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 25,
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, 25, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat 2019-01-09

Kommunstyrelsen besLutade 2019-04-09, § 29 enligt Ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat 2019-01-09

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat 2019-01-09.
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§ 42 KS 20 19-89-003

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Förvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av reglemente för
krisledningsnämnden. Förslaget till revidering följer av lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 26, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden daterat 2019-01-21

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 60 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden daterat 2019-01-21

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

att anta förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden daterat 2019-01-21.
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§43 KS2019

Årsredovisning för år 2018 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Västmanland-Dalarna Lönenämnd har överlämnat årsredovisningen för år 2018.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 27, föreslå kommunfullmäktige
godkänna årsredovisningen för år 2018 för Västmanland-Dalarna lönenämnd
att överskottet går tillbaka till kommunerna

bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 61 enligt ledningsutskottets förslag röreslå
kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för år 2018 för Västmanland-Dalarna lönenämnd
att överskottet går tillbaka till kommunerna
fl bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018

Carina Sgndor (L) och Lena Lovén Rolén (5) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i ärendet.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna årsredovisningen för år 2018 för Västmanland-Dalarna lönenämnd.

att överskottet går tillbaka till kommunerna.

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018.
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§44 KS2019

Utäkning av Västmanland-Dalarna Lönenämnd med
Smedjebackens kommun

Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam lönesamverkan mellan Fagersta,
Avesta, Norberg, Skinnskatteberg och Hedemoras kommuner. Norbergs kommun är
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norherg kommuns organisation. På
Västmanland-Dalarna lönenämnds möte den 23 november beslutade lönenämnden att
ställa sig positiv till intresset från Smedjebackens kommun om önesamverkan med
FAHNS-kommunerna. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 29, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Smedjebackens kommuns ansökan om inträde i Västmanland-Dalarna
Lönenämnd under förutsättning att samtliga kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut
i frågan

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09, § 62 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna Smedjebackens kommuns ansökan om inträde i Västmanland-Dalarna
Lönenämnd under förutsättning att samtliga kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut
i frågan

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna Smedjebackens kommuns ansökan om inträde i Västmanland-Dalarna
Lönenämnd under förutsättning att samtliga kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut
i frågan.

Utdragsbeslyrkande
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§ 45

Preliminära budgetramar för år 2020 för Skinnskattebergs
kommun

Kommunfullmäktige ska besluta om preliminära budgetramar för år 2020 för
Skinnskattebergs kommun. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 32,
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i tjänsteskrivelsen

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 32 föreslå kommunfullmäktige
att budgeten baseras på 4420 innevånare
att skatten är oförändrad 22,51 kronor
att resultatkravet ska vara minst 1,5 %
att ram preliminärt sätts till 275 691 tkr

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 65 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att budgeten baseras på 4420 innevånare
att skatten är oförändrad 22,51 kronor
att resultatkravet ska vara minst 1,5 %
att ram preliminärt sätts till 275 691 tkr

Kommunchefen redogör för förslag till preliminära budgetramar.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Agneta C. Lundberg (V), Klaus Jesse (5), Fredrik
Skog (V) och Aneth An’idsson (5).

Helena Norrby (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att budgeten baseras på 4420 innevånare, att skatten är oförändrad
22,51 kronor, att resultatkravet ska vara minst 1,5 %, g ram preliminärt sätts till 275 691
tkr.

Kommunchefen yttrar sig.

;usterandC Utdragsbestyrkande



Skin nskt
xrkornmun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 19-06-03 Sid. 74

§ 45

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

Ordföranden redogör för beslutsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag all budgeten baseras på 4420 innevånare och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag all skatten är oförändrad 22,51 kronor och finner frågan
med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att resultatkravet ska vara minst 1,5 % och finner frågan
med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att ram preliminärt sätts till 275 691 tkr och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

budgeten baseras på 20 innevånare.

att skatten är oförändrad 22,51 kronor.

att resultatkravet ska vara minst 1,5 %.

gfl ram preliminärt sätts till 275 691 tkr.
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§ 46 KS 2019-246-042

Överföring av investeringsmedel från verksamhetsår 2018 till
verksamhetsår 2019

Förvaltningen har upprättat ett förslag till överföring av investeringsmedel från
verksamhetsår 2018 till verksamhetsår 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 34, föreslå kommunfullmäktige
fl överföra 1 413 tkr av de tilldelade investeringsmedlen om 1 500 1kr år 2018 för
byggnation av brandstationen till investedngsram 2019
g överföra 10827 tkr av tilldelade investeringsmedel om 11 000 tkr år 2018 för
investeringsmedel VA till investeringsram 2019

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09, § 67 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

överföra 1 413 1kr av de tilldelade investeringsmedlen om 1 500 1kr år 2018 för
byggnation av brandstationen till investeringsram 2019
att överföra 10827 tkr av tilldelade investeringsmedel om 11 000 tkr år 2018 för
investeringsmedel VA till investeringsram 2019

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

att överföra 1 413 tkr av de tilldelade investeringsmedlen om 1 500 tkr år 2018 för
byggnation av brandstationen till investeringsram 2019.

att överföra 10 827 tkr av tilldelade investeringsmedel om 11 000 tkr år 2018 för
investeringsmedet VA till investeringsram 2019.
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§47 KS2019-240-10l

Revidering av reglemente och samverkansavtal för gemensam
Hjälpmedelsnämnd

Region Västmanland har upprättat förslag till revidering av reglemente och
samverkansavtal för gemensam Hjälpmedelsnämnd.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 35, föreslå kommunfullmäktige
gil det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma hjäipmedelsnämnden
godkänns för Skinnskattebergs kommuns del, att gälla 2019-01-01 — 2022-12-31.
att det redovisade förslaget till avtal avseende den gemensamma hjälpmedelsnämnden
godkänns för Skinnskattebergs kommuns del, att gälla från och med 2019-01-01

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 68 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
alt det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
godkänns för Skinnskattebergs kommuns del, att gälla 2019-01-01 — 2022-12-31.

det redovisade förslaget till avtal avseende den gemensamma hjälpmedelsnämnden
godkänns för Skinnskattebergs kommuns del, att gälla från och med 2019-01-01

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
godkänns för Skinnskattebergs kommuns del, att gälla 2019-01-01 — 2022-12-31.

det redovisade förslaget till avtal avseende den gemensamma hjälpmedelsnämnden
godkänns för Skinnskattebergs kommuns del, att gälla från och med 2019-01-01.
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§48 KS2019-166-106

Norra Väsimanlands samordningsförbunds delårsrapport jan-
aug 2018

Norra Västmanlands samordningsförbund har inkommit med en delårsrapport för
perioden januari till augusti 2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet besLutade 20 19-03-18, § 30, föresLå kommunfuLlmäktige
fl godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 76 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag
föreslå kommunfullmäktige
att godkänna rapporten
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.

J9ster. Utdragsbestyrkande
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§49 KS2019-

Initiering av ärende gällande folkhälsoplan

Helena Öling (5) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 46
att den tidigare folkhälsoplanen skall behandlas som en diskussionspunkt på nästa
ordinarie sammanträde med ledningsutskottet

Ledningsutskottet beslutade 2019-04-17, § 62 föreslå kommunfullmäktige
att upphäva Folkhälsoplan 2010-2015 Skinnskattebergs kommun antagen 2012-09-24, § 77
att ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till ny Folkhälsoplan för
Skinnskattebergs kommun

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 113 enligt ledningsutskottets försLag föreslå
kommunfullmäktige
att upphäva Folkhälsoplan 2010-2015 Skinnskattebergs kommun antagen 2012-09-24, § 77
att ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till ny Folkhälsoplan för
Skinnskattebergs kommun

1 ärendet yttrar sig Agneta C. Lundberg (V) och Lena Lovén Rolén (5).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att upphäva Folkhälsoplan 2010-2015 Skinnskattebergs kommun
antagen 20 12-09-24, § 77, att ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till ny
Folkhälsoplan för Skinnskattebergs kommun

Agneta C. Lundberg (V) yrkar att följande att-sats stryks: upphäva Folkhälsoplan 20 10-
2015 Skinnskattebergs kommun antagen 20 12-09-24, § 77,
att i övrigt återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning av syfte,
mål med planen samt konsekvenser för planens förverkligande i form av konkret arbete
och personalresurser.

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

Just?J.y,ffpJtdrasbestYrkande
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Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.

Fredrik Skog (V) och Agneta C. Lundberg (V) reserverar sig.

Ordföranden ställer propositions på kommunstyrelsens förslag att upphäva
Folkhälsoplan 2010-2015 Skinnskattebergs kommun antagen 2012-09-24, § 77 mot
Agneta C. Lundbergs (V) förslag att att-satsen stryks och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt på kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till
ny Folkhälsoplan rör Skinnskattebergs kommun och finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att upphäva Folkhälsoplan 2010-2015 Skinnskattebergs kommun antagen 2012-09-24, §
77.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till ny Folkhälsoplan för
Skinnskattebergs kommun.
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§ 50 KS 20 18-341-229

Försäljning av fastighet med adress Fagerstavägen 11 A-C

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 79 att återremittera ärendet till tekniska
utskottet för ytterligare beredning samt att ta fram ett köpekontrakt för
kommunfullmäktige att ta ställning till. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2018-04-26, § 36 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-05-15, § 73 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 76 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 178 enligt tekniska utskottets förslag
j lägga informationen till handlingar

Tekniska utskottet beslutade 2018-11-02, § 97, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla priset med utgångspunkt i Svensk
fastighetsförmedlings värdering av fastigheten
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare
för kommunfullmäktige att ta ställning till
att kostnad för mäklare hanteras inom ram

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11 20, § 213, enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla priset med utgångspunkt i Svensk
fastighetsförmedlings värdering av fastigheten
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare
för kommunfullmäktige att ta ställning till
att kostnad för mäklare hanteras inom ram

Tekniska utskottet beslutade 2019-02-01, § 3. föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Svensk fastighetsförmedling för
förmedling av fastigheten via den öppna marknaden

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare
för kommunfullmäktige att ta ställning till

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-19, § 44 föreslå kommunfullmäktige
att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 4,
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att lagar och regler ej
följts i detta ärende

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 79
återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning samt att ta fram

ett köpekontrakt för kommunfullmäktige att ta ställning till

Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 28 föreslå kommunfullmäktige
att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 110 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt

Ulf Kjellin (C) anmäler jäv och delat inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt
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Interpellationer och frågor

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

Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.
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§ 52 KS 2019-266-10!

Svar på motion gällande avstyckning av mark i Färna

En motion angående avstyckning av mark i Färna har inkommit från Bo Öberg (M) och
Staffan Strid (M). Kommunfullmäktige beslutade 20 18-12-10, § 123 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-12-10, § 123
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 25 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 107 föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Pentti Lahtinen (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och
Fredrik Skog (V), Tony Bölja (5). Soiweig Hammarström (L) och Carina Såndor (L).

Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Pentti Lahtinen (5) yrkar avslag till motionen.

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

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen mot Pentti Lahtinens (5) yrkande att avslå
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Lena Lovén Rolén (5), Tony Bötja (S), Charlotte Jansson (5), Lars Göran Ignberg
Fammé (5), Sabine Thungren (5), Rolf Sass (5), Aneth Arvidsson (5), Klaus Jesse (5),
Pentti Lahlinen (5), Barbara Laaksonen (5) och Laila Aberg (5) reserverar sig till förmån
för Pentti Lahtinens (5) yrkande.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen.
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§ 53 KS 20 19-902-101

Svar på motion gällande före detta Centralköket

En motion att anpassa fd Centralkökets lokaler på Hemgården tilL kontorsverksamhet har
inkommit från Bo Oberg (M) och Staffan Strid (M). KommunfulLmäktige beslutade 20 18-
12-10, § 94 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för heredning. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 94
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26,
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14,
kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till motionen.

§ 26 föreslå kommunfullmäktige

§ 108 enligt tekniska utskottets förslag föreslå

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

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Bo Oberg (M) förslag att bifalla
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning. Voteringen faller ut så att
kommunstyrelsens förslag får 18 röster och Bo Obergs (M) förslag får 11 röster.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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§ 53 forts.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen

Utdragsbestyrkande
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§54 KS2019-263-10l

Svar på motion gällande Haraldsjödammen

En motion gällande förhandling med Sveaskog om övertagande av Haraldsjödammen har
inkommit från Bo Oberg (M). Kommunfullmäktige beslutade 20 18-12-10, § 126 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 126
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 27 föreslå kommunfullmäktige
att avsLå motionen

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

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Tony Bölja (5), Lena Lovén Rolén (5), Ewa Olsson
Bergstedt (SD), Fredrik Skog (V), Vanja Leneklint (L) och Carina Såndor (L).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till motionen.

Lena Lovén Rolén (5) och Fredrik Skog (V) yrkar bifalL till kommunstyrelsens förslag att
föreslå kommunfullmäklige avslå motionen.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Sektorchefen för teknik och service yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.
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§ 54 forts.

Carina Saindor (L) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

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

Ordföranden redogör rör propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet ska avgöras idag mot Carina
Sindors (L) yrkande om återremiss finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet återremitteras rör ytterligare beredning.

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

J,uste an fign. Utdragsbestyrkande



Skinnskatt&t
rnun

Kommunfullmäktige
Sammanträdesprotokoll

20 19-06-03 Sid. 89

§ 55 KS 2018-897-101

Svar på motion angående uppsägning av avtal med Avesta
upphandlingsenhet

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

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 99
att överlämna motionen till kommunstyrelsen beredning

Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 48, föreslå kommunfullmäktige
att motionen därmed ska anses vara besvarad

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 87 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att motionen därmed ska anses vara besvarad

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att föreslå kommunfullmäktige
att motionen därmed anses vara besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen därmed ska anses vara besvarad.
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§56 KS2018-897-101

Svar på. motion angående Skinnskattebergs banktörbindelser

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

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 96,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen beredning

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, 49, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 88 enligt ledningsutskottets förslag röreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M).

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avsiå motionen.

Ju7tera Utdragsbestyrkande
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§57 KS2019-261-10l

Svar på motion angående valurnan i kommunfullmäktigesalen

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Ewa Olsson Bergstedt (SD). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 128,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen beredning

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 50, föreslå kommunfullmäktige
att bifalia motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09. § 89 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommu nfu llmäktige
att bifalla motionen

1 ärendet yttrar sig Ewa Olsson Bergstedt (SD), Lena Lovén Rolén (S) och Bo Öberg (M).

Ewa Olsson Bergstedt (SD), Lena Lovén Roién (5) och Bo Öberg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen.

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

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

§58 K52018-910-101

Svar på motion angående fritids i Färna och Riddarhyttan

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M).
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 89 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 89
ll överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 50, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 90 föreslå kommunfullmäktige
motionen ska anses besvarad med motiveringen att kommunfullmäktige har antagit ett

måldokument för mandatperioden 20 19-2022, där målsättningen är att öppna fritidshem i
ytterområdena, utan att specificera vart fritidshem ska öppnas

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Carina Sdndor (L) och Sabine Thungren (5).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till motionen.

Carina Sindor (L) och Sabine Thungren (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
föreslå kommunfullmäktige g motionen ska anses besvarad med motiveringen att
kommunfullmäktige har antagit ett måldokument för mandatperioden 2019-2022, där
målsättningen är att öppna fritidshem i ytterområdena, utan att specificera vart fritidshem
ska öppnas.

1 Justeandes Utdragsbestyrkande

HLd



Ski nnskae1P
iIo’mmun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 19-06-03 Sid. 93

§ 58 forts.

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

Ordföranden ställer proposition på till kommunstyrelsens rörslag aft motionen ska
anses besvarad med motiveringen att kommunfullmäktige har antagit ett
måldokument för mandatperioden 2019-2022, där målsättningen är att öppna
fritidshem 1 ytterområdena, utan att specificera vart fritidshem ska öppnas mot Bo
Obergs (M) yrkande bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen ska anses besvarad med motiveringen att kommunfullmäktige har antagit ett
måldokument för mandatperioden 20 19-2022, där målsättningen är att öppna fritidsbem i
ytterområdena, utan att specificera vart fritidshem ska öppnas.

Utdragsbestyrkande
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§ 59 KS 2019-476-101

Motion angående fritidshem och förskoleklass vid Nyham mars
försko la

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar

au överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 60 KS 2019-325-101

Medborgarförslag angående matkostnader för boenden på
Hemgården och Klockarbergsgården

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Ragnar Eriksson.

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

1 ärendet yttrar sig Tony Bölja (S).

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen rör beslut och delgivning till
kommunfullmäktige.
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§61 KS2019-336-10I

Medborgarförslag angående motion och säkerhet

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Gustav Nyman.

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

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

Kommunfullmäktige beslutar

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

Justerand Utdragsbestyrkande
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§ 62 KS 2019-540-101

Motion ang. Riddarhyttans fd. skola

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

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

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

Kommunfulimäktige beslutar

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerande si Utdragsbestyrkande
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§ 63

Entlediganden

Valbarhetshinder visas när kandidater på valsedlar i något avseende avviker mot
uppgifterna i aktuell bokföring. Kommunfullmäktige har att notera att valbarhetshinder
föreligger gällande Birgit Barchiesi (SD).

Kommunfullmäktige har att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

Dnr KS 2019-584-101
Lars Andersson (S) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige 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

att notera att valbarhetshinder föreligger gällande Birgit Barchiesi (SD) och hos
Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

att entlediga Lars Andersson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och
hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

Utdragsbestyrkande
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§64 KS2019-365-10l

Val till externa uppdrag

Kommunfullmäktige ska förrätta val av tre (3) nämndemän till Västmanlands Tingsrätt
för en tid av fyra år från och med 2020. Valberedningens förslag presenteras vid
sammanträdet.

VaLberedningen föreslår kommunfullmäktige att nominera till nämndemän i Västmanlands
Tingsrätt för tiden 2020-01-0 1 till och med 2023-12-3 1 Elisabeth Åberg, Anders Wåhlin
och Ewa Olsson Bergstedt.

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

Kommunfullmäktige beslutar

nominera till nämndemän i Västmanlands Tingsrätt för tiden 2020-01-01 till och med
2023-12-31 Elisabeth Aberg, Anders Wåhlin och Ewa Olsson Bergstedt.

J472i Utdragsbestyrkande
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§ 65

Delgivningar

20 19-0 1-16
Norra Västmanlands samordningsförbund
Protokoll 2019-01-16

20 19-0 1-25
Förbundets revisorer
Revisionsrapport
Kommunens bilar

2019-03-01
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Protokoll 2019-02-25

2019-02-20
Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Protokoll 20 19-02-28
Vårt dnr: 2016-1571-101

2019-03-01
Valnämnden
Protokoll 2019-02-22

20 19-03-11
Valnämnden
Protokoll 20 19-03-08

20 19-03-19
Gemensam Hjälpmedelsnämnd
Protokoll 2019-01-03

20 19-03-19
Överförmyndarnämnden
Protokoll 2019-03-19

2019-03-26
Miljö-och byggnadsnämnden
Protokoll 2019-03-22
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§ 65 forts.

20 19-04-04
Ekomuseum Bergshigen
Protokoll 2019-03-01

2019-04-12
Strategisk regional beredning
Protokoll 20 19-03-29

2019-04-16
Kommunstyrelsen
Protokoll 2019-04-09

20 19-04-23
Förbundets revisorer
Revisionsrapport
Informationssäkerhet

20 19-04-26
Miljö-och byggnadsnämnden
Protokoll 2019-04-25

20 19-05-07
Valnämnden
Protokoll 2019-04-26

20 19-05-10
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Protokoll 2019-04-29

2019-05-16
Kommunstyrelsen
Protokoll 2019-05-14

20 19-05-16
Protokollsutdrag 2019-05-14, § 106
Svar på medborgarförslag gällande flytt av återvinningsstation

2019-05-23
Kommunfullmäktiges presidium
Protokoll 20 19-05-20

,rndgn%7 Utdragsbestyrkande
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§ 65 forts.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

7
Justerandt Utdragsbestyrkande


