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§ 165

Information Arbetsmiljöverket

Kommunstyrelsen får på sammanträdet information från Arbetsmiljöverket om “Ett
hållbart arbetsliv”.

Representanter från Arbetsmiljöverket föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Pentti Lahtinen (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 166

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Utskottet ges aktuell information om eventuell kränkande behandling på grundskola,
förskola och fritidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2019-08-27, § 32 föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet.

Ordförande i barn- och utbildningsutskottet föredrar ärendet.

Under perioden 2019-05-21—2019-08-26 har följande rapporterats:

4 fysiskt våld, 4 kränkande tilltal. Alla incidenter innan vårterminen slutade.
Åtgärder vidtagna.

Alla incidenter är rapporterade inom grundskola.

4 polisanmälningar gällande skadegörelse och inbrott vid Klockarbergsskolan och Sture
har upprättats.

2 tillbud inom förskolan har rapporterats.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Sabine Thungren (S), Ewa Olsson Bergstedt
(SD), Tobias Jarstorp (L), Pentti Lahtinen (S) och Helena Norrby (C).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 167 KS2017-1122-l01

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via liber i vår kommun med målet att alla
ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller företag. Dessförinnan och därefter har lokala
arbetsgrupper och kommunens bredbandssamordnare arbetat hårt för att väcka intresse och
svara på frågor om den nya generationens nät. Redogörelse över bredbandsutbyggnaden i
Skinnskattebergs kommun finns upprättad.

De stycken som är rödmarkerade i tjänsteskrivelsen är det som har tillkommit sedan
ärendet behandlades senast i ledningsutskottet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 115 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Elisabeth Åberg (L), Helena Öling (S) och
Helena Norrby (C).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes siGn. Utdragsbestyrkande

etbs:J



Skinnska rgs
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 19-09-17 Sid. 233

§ 168 KS2019-667-101

Revidering av övergripande mål för Skinnskattebergs kommun för
åren 201 9—2022

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

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

Ledningsutskottet beslutade 2019-01-30, § 2,
att alla gruppledare bjuds in till måldiskussioner den 6 februari kl. 13.00
att ett extra ledningsutskott planeras där målarbetet kan beredas för att sedan beslutas av
kommunstyreLsen den 19 februari

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

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

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

Ledningsutskottet beslutade 2019-08-28, § 116 föreslå kommunfullmäktige att bifalla det
kompletterande måldokumentet,

kommunstyrelsen gör en årlig avstämning med återkommande uppföljning och nya
etappmål samt att måldokumentet inkluderar allt material dvs, det ursprungliga samt det
kompletterande måldokumentet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Helena Nykänen (S).

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

Justerandes gn. Utdragsbestyrkande

fl
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§ 168 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige

bifalla det kompletterande måldokumentet.

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

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

Justerandes sian. Utdraasbestyrkande
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§ 169

Svar på granskning av informationssäkerhet

KS 2019-441-007

Skinnskattebergs kommuns revisorer har genomfört en granskning av
informationssäkerheten inom förvaltningen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen
inkommer med skriftligt yttrande över bifogad granskning senast den 27 augusti år 2019.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 117 föreslå kommunstyrelsen
att avge svar enligt upprättat yttrande.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att avge svar enligt upprättat yttrande.
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§ 170 KS 2019-542-106

Framtida gymnasieskola

Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka konsekvenser för Skinnskattebergs kommun vid
upplösning av NVU. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
KommunstyreLsen beslutade 2019-06-11 § 147
fl ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser en upplösning av NVU
skulle ha för Skinnskattebergs kommun och hur processen går till.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28 § 127 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Carina Sindor (L), Bo Öberg (M), Roger
Tngvarsson (S) och Elisabeth Aberg (L).

Kommunchefen anför att förvaltningen önskar dialog om framtida politisk inriktning.

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

Kommunstyrelsen beslutar

lägga informationen till handlingarna.

att lägga till “framtida gymnasieskola” som en stående punkt vid kommande sammanträden.

Justerandes siun. Utdragsbestyrkande
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§ 171 KS2019-733-042

Information ändrad verkställighet i budget

Förvaltningen önskar informera kommunstyrelsen om ändrad verkställighet i budget. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 128 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (8).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets rårlag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 172 KS 2019-86-10!

Former för regional samverkan i Västmanland

Region Västmanland har 20 19-06-20 inkommit med en skrivelse där Regionen önskar
kommunens godkännande av nuvarande kostnadsnivå samt att denna räknas upp med LPIK
(Landstingsprisindex) varje år under perioden 2020—2022. Region Västmanland önskar ett
formellt besked senast 19 september (förvaltningen fick uppskov med dawmet från 15:e till
19:e september). En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskouet beslutade 20 19-08-28 § 129 föreslå kommunstyrelsen

lämna upprättat förslag till yttrande som formellt besked till Region Västmanland.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att lämna upprättat förslag till yttrande som formellt besked till Region Västmanland.
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§ 173 KS2019-541-10l

Risk- och väsentlighetsanalys för år 2019 samt förslag till
interkontroliplan år 2019

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag och underlag att
presenteras vid dagens sammanträde. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare beslut i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 79 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag och ett underlag att presentera vid
ledningsutskottets ordinarie sammanträde i augusti

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-il, § 133 enligt ledningsutskottets försiag
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag och ett underlag att presentera vid
ledningsutskottets ordinarie sammanträde i augusti.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28 § 121 föreslå kommunstyrelsen
anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2019.

att anta upprättat förslag till risk- och väsentlighetsanalys för 2019
att uppdra till förvaltningen att anordna utbildningsdag för förtroendevalda under
höstterminen 2019
att uppdra åt förvaltningen att årligen anordna workshop för förtroendevalda där framtagande
av årlig risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan ingår, baserat på uppföljning av
bland annat mål, risker, revisionsgranskningar etc.
att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på reviderat reglemente för intern kontroll.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2019.

att anta upprättat förslag till risk- och väsentligheisanalys för 2019.

uppdra till förvaltningen att anordna utbildningsdag för förtroendevalda under
höstterminen 2019.

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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att uppdra åt förvaltningen att årligen anordna workshop för förtroendevalda där framtagande
av årlig risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan ingår, baserat på uppföljning av
bland annat mål, risker, revisionsgranskningar etc.

att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på reviderat reglemente för intern kontroll.
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§ 174 KS 2018-482-027

Kommunal Norra Västmanland, avtal om kompetensutveckling

Företrädare för Kommunal Norra Västmanland har kontaktat förvaltningen beträffande ett
avtal om kompetensutveckling från år 2000. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 96 föreslå kommunstyrelsen
g tillföra 65 tkr till nuvarande kapital till fonden för kompetensutveckling för medlemmar i
SKAF
att finansiering sker via utvecklingsmedel
att uppdra åt förvaltningen att fondera nuvarande belopp om 199 1kr. samt tillfört belopp om
65 tkr
att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till reviderat avtal om kompetensutveckling
som anger tydliga riktlinjer rör hur och på vilka nivåer utdelning från fonden skall ske

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 § 158
iiit remittera ärendet till förvaltningen för ytterligare upplysningar. En tjänsteskrivelse finns
upprättad i ärendet.

Ledningsutskottet beslutade 2018-08-28, § 125 föreslå kommunstyrelsen
tillföra 65 tkr till nuvarande kapital på balansen,

auuppdra åt förvaltningen att fondera nuvarande belopp om 199 tkr, samt tillfört belopp om
65 tkr.
att finansiering sker via utvecklingsmedel.
att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag tiLl reviderat avtal om kompetensutveckling
inom SKAF:s avtalsområde som anger tydliga riktlinjer för hur och på vilka nivåer utdelning
från fonden skall ske.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

tillföra 65 tkr till nuvarande kapital på balansen.

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 174 forts.

uppdra åt förvaltningen att fondera nuvarande belopp om 199 tkr, samt tillfört belopp om
65 tkr.

jj finansiering sker via utvecklingsmedel.

auuppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till reviderat avtal om kompetensutveckling
inom SKAF:s avtalsområde som anger tydliga riktlinjer för hur och på vilka nivåer utdelning
från fonden skall ske.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande—
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§ 175

Reglemente för Näringslivsråd

KS 2019-686-101

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten 2019-05-14, § 33 g inrätta ett Näringslivsråd
och ett Kommunalt Pensionärs- och handikappråd med politisk representation. Medel för
arvoden tas inom driftram. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 19-05-14, § 33
att anta Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende utökad drift
för år 2019 uppgående till 5500000 kronor.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 118 föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reglemente för Näringslivsråd.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (Sj.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till reglemente för Näringslivsråd.
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§ 176 KS 2019-687-101

Reglemente för Kommunalt Pensionärs- och handikappråd

KommunfulLmäktige beslutade i budgeten 219-05-14, § 33 att inrätta ett NäringsLivsråd och
ett Kommunalt Pensionärs- och handikappråd med politisk representation. Medel för
arvoden tas inom driftram. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

Ledningsutskottet beslutade 2019-08-28, § 119 föreslå kommunfullmäktige
anta upprättat förslag till reglemente för Kommunalt Pensionärs- och handikappråd.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Helena Norrby (L), Anders Nordenbris (L) och
Helena Nykänen (5).

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Helena Norrby (C) yrkar att rubriken på rådet ändras till Kommunalt Pensionärs- och
funktionshindersråd.

Carina Sändor (L) yrkar att ordet PRO föreningar byts ut till pensionärsorganisationer, att
handikapporganisanoner byts ut till funktionshindersorganisationer i linje med Helena
Norrbys (C) yrkande, att föreslå kommunfullmäktige jj anta upprättat reglemente till
kommunalt Pensionärs- och funktionshindersråd med ovanstående ändringar.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ordet PRO föreningar byts ut till pensionärsorganisationer

att handikapporganisationer byts ut till funktionsbindersorganisationer
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§ 176 forts.

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

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 177 KS 2019-562-008

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2020 från Brottsofferjouren
Västm land

En ansökan om verksamhetsstöd för år 2020 har inkommit frän Brottsofferjouren
Västmanland. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-08-28, § 123 föreslå kommunstyrelsen
att bifalla ansökan om verksamhetsbidrag med 26 574 kronor till Brottsofferjouren
Västmanland för år 2020 samt att finansiering sker inom ram.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

bifalla ansökan om verksamhetsbidrag med 26 574 kronor till Brottsofferjouren
Västmanland för år 2020.

1I finansiering sker inom ram.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 178 KS2019-696-870

Övertagande av Ebba Brahes Iusthus

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 124 föreslå kommunfullmäktige
att köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet.
att köpeskillingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyckning.
att finansieringen skall ske genom att omfördela medel från engångssatsningar
“Projektledare digitalisering” i 2019 års budget, till kostnader för köp och avstyckning av
Ebba Brahes lusthus.
att driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård.
att kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående att
satser.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

Helena Norrby (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige
att köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet, att
köpeskillingen skall utgöra en krona samt kostnad rör avstyckning, att finansieringen skall
ske genom att omfördela medel från engängssatsningar “projekiledare digitalisering” i 2019
ärs budget, till kostnader för köp och avstyckning av Ebba Brahes lusthus, att driftskostnader
ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövärd samt att kommunstyrelsen
delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående g satser.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag röreslå
kommunfullmäktige

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

att köpeskiHingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyckning.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 178 forts.

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

kommunstyreLsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående att
satser.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandea
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§ 179 KS 2019-456-101

Rutiner för att väcka ärenden - initiativ

Carina Sndor (L) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-23, § 94
!L bordlägga ärendet i väntan p planerad utbildning för förtroendevalda som är planerad
till den 10juni.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 126 föreslå kommunstyrelsen
att bifalla initiativet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottet förslag

att bifalla initiativet.

Justerandes siGn. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 180 KS2018.124.10l

Förberedelse inför försäljning av Klockarbergsvägen 8

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-11-20, § 212 att ge förvaltningen i uppdrag att teckna
avtal med svensk fastighetsförmedling för förmedling av fastigheten, att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett köpekontrakt med tiLltänkt köpare för kommunfullmäktige, att ta
ställning till, att kostnad för mäklararvode vid utebliven försäljning hanteras inom ram.
Fastigheten har legat ute till försäljning under perioden 2019-05-21--2019-07-26. Anlitad
mäklare har upprättat förslag till köpekontrakt för kommunfullmäktige att ta ställning till. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26 § 10

ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning av fastigheten att
intäkter från en försäljning används till bygge av lägenheter på Sotvretsvägen, Om
försäljning inte är möjlig ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta renovera trapphus B och C
på samma sätt som trapphus A.

Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 24, föreslå kommunstyrelsen
li ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-lo, § 45 enligt tekniska utskottets förslag
g ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande.

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 77, föreslå kommunstyrelsen
lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 179 enligt tekniska utskottets förslag
lägga informationen till handlingar.

Tekniska utskottet beslutade 2018-11-02, § 96, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med svensk fastighetsförmedling för
förmedling av fastigheten.
g ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare för
kommunfullmäktige att ta ställning till.
att kostnad för mäklararvode vid utebliven försäljning hanteras inom ram.

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-1 1-20, § 212 enligt tekniska utskottets förslag
g ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med svensk fastighetsförmedling för
förmedling av fastigheten.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare för
kommunfullmäktige att ta ställning till, att kostnad för mäklararvode vid utebliven
försäljning hanteras inom ram.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-08-30, § 46 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera budgivare 4, 5, 10, enligt upprättad
budförtäckning, gällande eventuella ärenden hos allmänna reklamationsnämnden.
skatteskulder hos kronofogdemyndigheten, samt eventuella hetalningsanmärkningar och
om bolaget är föremål för tvister med hyresgästföreningen.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Pentti Lahtinen yrkar bifall till tekniska utskottets förslag jj ge förvaltningen i uppdrag att
kontrollera budgivare 4, 5, 10, enligt upprättad budförtäckning, gällande eventuella ärenden
hos allmänna reklamationsnämnden, skatteskulder hos kronofogdemyndigheten, samt
eventuella hetalningsanmärkningar och om bolaget är föremål för tvister med
hyresgästföreningen.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera budgivare 4, 5, 10, enligt upprättad
budförtäckning, gällande eventuella ärenden hos allmänna reklamationsnämnden,
skatteskulder hos kronofogdemyndigheten, samt eventuella betalningsanmärkningar och
om bolaget är föremål för tvister med hyresgästfdreningen.

Justerandes sion. Utdragsbestyrkande
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§ 181 KS2019-247-042

Omfördelning av investeringsmedel 2019

Förvaltningen har upprättat ett förslag till omfördelning av investeringsmedel för år 2019. En
tjänsteskrivelse i ärendet sinns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 33 föreslå kommunstyrelsen
att omfördela 1 300 tkr från investeringsram 2019, Brukshöjande upprustningar till utbyte av
belysningsstolpar.
j omfördela 1 280 tkr från investeringsram Bwkshöjande upprustningar till
fiberinvestering.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09, § 66 enligt ledningsutskouets förslag
att omfördela 1 300 tkr från investeringsram 2019, Brukshöjande uppwstningar till utbyte av
belysningsstolpar.
att omfördela 1 280 tkr från investeringsram Bwkshöjande uppmstningar till
fiberinvestering.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-08-30, § 45 föreslå kommunstyrelsen
att omfördela investeringsmedel enligt upprättat förslag.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottet förslag

att omfördela investeringsmedel enligt upprättat förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 182 KS 2019-339-231

Nytt miljövänhigt bostadshus

Kommunfullmäktige beslutade 20 19-05-14, § 33 att avsätta 15 000 000 kr till byggnation
av nytt bostadshus. Arendet behandlades i kommunstyrelsen 20 19-05-14, § 105 som då
beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning med
framtagande av beräknad totalkostnad och vad som ingår i den. Kostnadsberäkningar är
framtagna enligt uppdrag. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14, § 33
att avsätta 15 000 000 kr till byggnation av nytt bostadshus.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 23 föreslå kommunstyrelsen
att bygga på angiven plats.
g bygga angivet hus.

Kommunstyrelsen beslutade 20L9-05-14, § 105
att ärendet äterremitteras till förvaltningen för fortsatt handläggning med framtagande av
beräknad totalkostnad och vad som ingår i den.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-08-30, § 44 föreslå kommunstyrelsen
att ärendet återremitteras till förvaltningen att komma med nytt förslag på bostadshus som
är anpassat till de ändringar som kommer i förordningen 2016:881 om statligt stöd för
hyresbostäder.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Carina Sgndor (L), Pentti
Lahtinen (S) och Anders Nordenbris (L).

Kommunchefen yttrar sig.

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen jj med nuvarande nationella kostnadsnivån
för nyproduktion inte uppföra ett nytt bostadshus.

Carina Sändor (L) yrkar att ärendet äterremitteras till förvaltningen för att göra omtag kring
nytt bostadshus och komma med nytt förslag, som är anpassat till de ändringar som
kommer i förordningen 2016:88 1 om statligt stöd för hyresbostäder samt att förvaltningen
ges uppdraget under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om medel för
bostadshus i budget 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 182 forts.

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till Carina Sindors (L) förslag att ärendet återremitteras till
förvaltningen för att göra omtag kring nytt bostadshus och komma med nytt förslag, som är
anpassat till de ändringar som kommer i förordningen 2016:881 om statligt stöd för
hyresbostäder, samt att förvaltningen ges uppdraget under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om medel för bostadshus i budget 2020.

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

Ordföranden ställer proposition på Carinas Sändors (L) yrkande g ärendet återremkteras
till förvaltningen för att göra omtag kring nytt bostadshus och komma med nytt förslag,
som är anpassat till de ändringar som kommer i förordningen 2016:881 om statligt stöd för
hyresbostäder, att förvaltningen ges uppdraget under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om medel för bostadshus i budget 2020 mot Bo Oberg (M) yrkande att med
nuvarande nationella kostnadsnivån för nyproduktion inte uppföra ett nytt bostadshus och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Sindors (L) förslag.

Bo Öberg reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till förvaltningen för att göra omtag kring nytt bostadshus och
komma med nytt förslag, som är anpassat till de ändringar som kommer i förordningen
2016:88 1 om statligt stöd för hyresbostäder.

att förvaltningen ges uppdraget under förutsättning att Lommunfullmäktige beslutar om
medel för bostadshus i budget 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 183 KS 2019-372-101

Ändring av gatunamn

Ett initiativ gällande ändring av gatunamn i Skinnskattebergs kommun har inkommit från
Pentti Lahtinen (S). Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 111 att ge förvaltningen i
uppdrag att se över gatunamnen som är anLedning till risker för missförstånd, Ett förslag till
ändring presenteras utskottet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 29 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att se över gatunamnen som är anledning till risker för
missförstånd.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 111
att ge förvaltningen i uppdrag att se över gatunamnen som är anledning till risker för
missförstånd.

Tekniska utskottet besLutade 20 19-08-30, § 43 föreslå kommunstyrelsen
att genomföra namnändring enligt upprättat förslag.
att finansiering sker inom ram.
att förvaltningen får i uppdrag att se över övriga vägnamn där sammanblandning kan ske.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Pentti Lahtinen (S).

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till Tekniska utskottets förslag att genomföra namnändring
enligt upprättat förslag, att finansiering sker inom ram, förvaltningen får i uppdrag att se
över övriga vägnamn där sammanblandning kan ske.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets rörslag

genomföra namnändring enligt upprättat förslag.

gfl finansiering sker inom ram.

att förvaltningen får i uppdrag att se över övriga vägnamn där sammanblandning kan ske.

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

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

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

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-08-26, § 85 föreslå kommunfullmäktige
att lägga Ärsredovisning 2018 - Fön’altningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (S), Bo
Öberg (M) och Carina Saindor (L).

Roger Lngvarsson (S) och Helena Norrby (L) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottet
förslag föreslå kommunfullmäktige att lägga Arsredovisning 2018- Förvaltningstotal
Hjälpmedelscentrum till handlingarna.

Carina Sändor (L) yrkar bifall till yrkande vård- och omsorgsutskottet förslag med
tilläggsyrkande Qjt notera till protokollet att volymminskningen av antal utskrivna
hjälpmedel i Skinnskattebergs kommun har minskat drastiskt med 33,7 %.
Kommunstyrelsen ser allvarligt på minskningen.

Roger Ingvarsson (S) yrkar g ge vård och omsorgsutskottet ges i uppdrag att följa upp
rutiner vid förskrivning av hjälpmedel samt återrapportera detta vid kommunstyrelsen
ordinarie sammanträde i december.

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

lägga Årsredovisning 2018- Fön’altningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna.

att notera till protokollet att volymminskningen av antal utskrivna hjälpmedel i
Skinnskattebergs kommun har minskat drastiskt med 33.7 %. Kommunstyrelsen ser
allvarligt på minskningen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 184 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

g ge vård och omsorgsutskottet i uppdrag att följa upp rutiner vid förskrivning av
hjälpmedel samt återrapportera detta vid kommunstyrelsen ordinarie sammanträde i
december.

Sammanträdet ajourneras för lunch.

Sammanträdet återupptas.

%terandessi Utdragsbestyrkande
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§ 185 KS 2019-240-101

Årsberättelse för gemensam hjälpmedelsnämnd

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

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-08-26, § 84 föreslå kommunfullmäktige
att lägga årsberänelsen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet förslag föreslå
kommunfullmäktige

att lägga årsberättelsen till handlingarna.
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§ 186 KS2019-240-101

Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med Delårsrapport 2019 -

Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S),

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Vård- och omsorgsutskottet förslag föreslå
kommunfu limäk tige

jj lägga rapporten till handlingarna.
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§ 187

Delegationsrätt Socialjouren

KS 20 19-725-002

Kommunstyrelsen har att ge enskilda tjänstemän delegation att fatta beslut Socialnämndens
ställe inom Socialtjänstens verksamhetsområde. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-08-26, § 82 föreslå kommunstyrelsen
att ge handläggare upptagna på bifogad personallista rätt att fatta beslut i socialnämndens
ställe inom socialtjänstens verksamhetsområden.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Roger Ingvarsson (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att ge handläggare upptagna pä bifogad personallista rätt alt fatta beslut i socialnämndens
ställe inom socialrjänstens verksamhetsområden.
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§ 188 KS2019-711-700

Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och sjukvård
för tiden 201 9-01-01—201 9-06-30

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en rapport gällande inrapporterade
avvikelser i hälso- och sjukvård för tiden 2019-0l-O1—2019-06-30. En Ijänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-08-26, § 81 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna rapporten.
att lägga rapporten till handlingarna.
att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med en handlingsplan som beskriver hur
avvikelserna inom läkemedelshanteringen skall minimeras.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (S),
Ewa Olsson Bergstedt (SD), Bo Oberg (M) och Anders Nordenbris (L).

Kommunchefen yttrar sig.

Helena Norrby (C) och Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottet
förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet rårslag

godkänna rapporten.

att lägga rapporten till handlingarna.

att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med en handlingsplan som beskriver hur
avvikelserna inom läkemedelshanteringen skall minimeras.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

a&
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§ 189 KS 2019-544-101

Möjligheter lär barn i kommunens ytterområden att delta i
kulturskolans aktiviteter samt lektioner i finska språket som
erbjuds i anslutning till ordinarie skoltid — initiativ

Lena Lovén Rolén (S) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen
ska besluta i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 156 att remittera
initiativet till barn- och utbildningsutskottet för beredning.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 156

remittera initiativet till barn- och utbildningsutskottet för beredning.

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 19-08-27, § 37 förslå kommunstyrelsen
att avslå initiativet med motiveringen att uppdragen i initiativet blandar lagstyrd
(minoritetsspråksundervisning) och icke lagstyrd (Kulturskolan) verksamhet och därmed
är det olika förutsättningar för berörda målgrupper. Då minoritetsspråksundervisningen är
lagstyrd och ingår i ordinarie skolverksamhet för de elever som deltar är skolskjuts
tillgänglig vid skoldagens slut.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Sabine Thungren (5) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottet förslag
att avslå initiativet med motiveringen att uppdragen i initiativet blandar lagstyrd
(minoritetsspråksundervisning) och icke lagstyrd (Kulturskolan) verksamhet och därmed
är det olika förutsättningar för berörda målgwpper. Då minoritetsspråksundervisningen är
lagstyrd och ingår i ordinarie skolverksamhet för de elever som deltar är skolskjuts
tillgänglig vid skoldagens slut.

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

Justerandes siGn. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottet förslag

att avslå initiativet med motiveringen att uppdragen i initiativet blandar lagstyrd
(minoritetsspråksundervisning) och icke lagstyrd (Kulturskolan) verksamhet och därmed
är det olika förutsättningar för berörda målgrupper. Då minoritetsspråksundervisningen är
lagstyrd och ingår i ordinarie skolverksamhet för de elever som deltar är skolskjuts
tillgänglig vid skoldagens slut.
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§ 190 KS 2019-545-JOl

Revidering av Skinnskatteberg kommuns skolskjutsreglemente

Lena Lovén Rolén (S) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-06-11, § 155 att bifalla initiativet att revidera Skinnskattebergs
skolskjutsreglemente som därmed berättigar elever i förskoleklass slcolskjuts enligt
skollagen 9 kap. 15b §. Ett rörslag till reviderat skolskjutsreglemente finns upprättat. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 155 att bifalla initiativeL.

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Sabine Thungren yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottet förslag föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderat skolskjutsreglemente för Skinnskattebergs
kommun.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottet förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta reviderat skolskjutsreglemente rör Skinnskattebergs kommun.
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§ 191 KS2019-262-101

Svar på motion FÅTT, Från Återbruk Till Träslöjd

En motion med förslag om att Klockarbergsskolan ska använda spillvirke från återbruket i
Skinnskatteberg i sin träslöjdsundervisning har inkommit. Kommunstyrelsen beslutade
2019-05-14, § 97 att ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 127
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 19-04-15, § 16 föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen med motiveringen att behovet av virke till undervisningen redan är
uppfyllt genom återvinning från sågverket.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 97 att ärendet återremitteras för ytterligare
handläggning.

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2019-08-27, § 35 föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen med motiveringen att transportfrågan är löst.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Sabine Thungren (5), Anders
Nordenbris (L), Carina S-dndor (L), Elisabeth Aberg (L), Helena Norrby (C), Helena
Nykänen (S) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Ewa Olsson Bergstedt (SD), Helena Norrby (C), Elisabeth Åberg (L) och Bo Öberg (Mj
yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

En allmän diskussion sker.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

En allmän diskussion sker.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 191 forts.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 192 KS 2019-401-101

Upphävande av beslut i kommunstyrelsen 201 9-06-11

Kommunstyrelsen ska vid sammanträdet fatta beslut om att återkalla beslut fattat av
kommunstyrelsen 2019-06-11, § 138.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 84 föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs
kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-Il § 138 att ge förvaltningen i uppdrag att göra
redaktionella ändringar i dokumentet samt att enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för
Skinnskattebergs kommun

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att återkalla beslut fattat i kommunstyrelsen 2019-06-11, § 138

att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i dokumentet samt att enligt
ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige.

att anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs
kommun.
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§ 193 KS 2019-401-101

Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs
kommun

Kommunfullmäktige antog 20 15-1 1-23, § 31 Risk- och sårbarhetsanalys för
Skinnskattebergs kommun. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad. Ovriga handlingar i ärendet finns tillgängliga på
sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 84 föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs
kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-06-1 1 § 138 jj ge förvaltningen i uppdrag att göra
redaktionella ändringar i dokumentet samt att enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige, att anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för
Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i dokumentet.

anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs
kommun.
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§ 194 MBN2OI9-180-406

Taxa för prövning av tobakstillstånd

Tobakslagen 1993:58 1 och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
20 17:425: kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter
2018:2088. Det innebär att det blir tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och
partihandel med tobaksvaror får bara bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel.
Den som vill fortsätta eller börja sälja tobaksvaror ska från och med 1juli 2019, ansöka om
tillstånd för försäljning hos kommunen. Tillståndsprövningen liknar prövningen vid
serveringstillstånd. För tillstånds-ansökningar ska remisser och yttrande inhämtas från
Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogden och i vissa fall Tullverket.
Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas och remissyttranden ska inarbetas i
beslutsunderlaget. För det arbete som krävs för att bedöma lämpligheten att sälja tobak har
kommunen rätt att ta ut en taxa för handläggningen av tillståndsprövningen.
Kommunfullmäktige behöver fastställa en taxa för tillståndsprövningen för tobakstillstånd.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till taxa för tillståndsprövning. Tillståndsprövningen
liknar prövningen vid serveringstillstånd. För tillståndsansökningar ska remisser och
yttrande inhämtas från Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogden och i vissa fall
Tullverket. Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas och remissyttranden ska inarbetas i
beslutsunderlaget. Förvaltningen bedömer att tidsåtgången för prövning av ett
sladigvarande försäljningstillstånd kommer att vara 10 timmar och tidsåtgången för
prövning av tillfälligt tillstånd 5,5 timmar. Tillståndsprövningstaxan om 850 kr per timme
är baserad på miljötaxan som är antagen av kommunfullmäktige 2019-03-1 1, § 6.

Tidigare behandling av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 20 19-06-20, § 51 föreslå kommunfullmäktige
att fastslå en fast avgift om 8500 kr (motsvarande lO timmars handläggningstid) för
tillståndsprövning av ett stadigvarande tillstånd för försäljning av tobak enligt tobakslag
20 18:2088
att fastslå en fast avgift om 4675 kronor (motsvarande 5,5 timmars handläggningstid) för
tillståndsprövning av ett tillfälligt tillstånd för försäljning av tobak enligt tobakslag
20 18:2088
att beslutet ska gälla till 31 december 2019
Motivering
Gäller till och med 31 december2019 då kommande års taxa tas i budget.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

,
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20 19-09-17 Sid. 270

Bo Öberg föreslår kommunstyrelsen att avge följande yttrande, kommunstyrelsen har
inget att erinra mot miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxa för prövning av
tobakstillstånd.

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

Kommunstyrelsen beslutar att

avge följande yttrande, kommunstyrelsen har inget att erinra mot miljö- och
byggnadsnämndens förslag till taxa för prövning av tohakstillstånd.
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§ 195

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, §
188 och reviderad av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är
kommunens samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetspian,
mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt.
Den förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas
eller ej.

Förtroendevalda representanter i Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej
ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skriftligen kortfattat
återrapportera vid nästföljande kommunstyreLsesammanträde. Återapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Lena Lovén Rolén (5) rapporterar från Strategisk regional beredning 2019-06-05.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

‘;flC
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§ 196

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Helena Öling (5) rapporterar från träff med Arbetsförmedlingen 2019-08-21.

Elisabeth Åberg (L) deltog vid Ordförandekonferens 2019-09-13.

Lena Lovén Rolén (S) rapporterade från träff med Statens bostadsomvandling (SBO)
2019-09- 16.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 197 Dnr KS 2019-740-002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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§ 198

Delgivningar

Skinuskattebergs kommun
190624
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-06-24

Skinnskattebergs kommun
190805
Ledningsutskottet. protokoll 2019-08-05

Skinnskattebergs kommun
190826
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-08-26

Skinnskattebergs kommun
190827
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2019-08-27

Skinnskattebergs kommun
190828
Ledningsutskottet. protokoll 2019-08-28

Skinnskattebergs kommun
190830
Tekniska utskottet, protokoll 2019-08-30

Norra Väsimanlands Utbildningsförbund
20 19-08-26
Förbundsdirektionen 2019-08-26

Västmanlands läns luftvårdsrörbund
KS 2019-237-106
Förbundsstämma 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Motioner till SKL:s kongress 27—28 november
Påminnelse

Länsstyrelsen Västmanlands län
KS 2019-739-101
Brev till kommunstyrelsen om klimatanpassning
Kommunuppföljning, Klimatanpassning — intervjufrågor

Region Västmanland
KS 20 19-765-029
Skrivelse gällande behov av kommundietister inom kommunerna
i Region Västmanland

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 198 forts.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
KS 2019-578-106
Meddelande från styrelsen — Förbundsavgift år 2020 till SKL

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och SKL om
Insatser inom området psykisk hälsa 2019

Kommunassurans Syd
KS 2019-158-101
Informations- och nyhetsbrev

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 19:28
Huvudöverenskommelse - HÖK 19— med OFR’s förbundsområde
Hälso- och sjukvård

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 19:29
Preliminär kostnadsutjämning för LSS 2020

Norra Västmanlands Samordningsrörbund
Inbjudan — Dejt med en verkSAMhet — Psykiatrin

Statistikmyndigheten (SCB)
Inbjudan till Demokratidagen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Välkommen till Workshop om medborgarjurys och andra
deliberativa medborgardialoger

Kommuninvest
Extra Medlemsråd 201916.18 och 19september2019

Brandskydd Kulturbyggnad
Inbjudan till seminarium 16oktober2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Hkdag
Inbjudan att fira 100 år med allmän och lika rösträtt
Den 18september2019

Arbetslivsnämndcn, Borås Stad
Politikernätverksträff 12—13 november 2019

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 198 foris.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 199

Övriga frågor

Helena Norrby (Cj ställer en fråga om samtal tili SOS alarm.

Kommunchefen och ordförande svarar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Strategisk regional beredning 20190605

Folkhälsofrågp Åsa Lundquist informerar: om folkhälsoarbetet som i sig inte är lagstyrt, men där
bland annat regeringsformen är tydlig i vad som ska göras som en grund för folkhälsoarbetet. 1
Agenda 2030 är hälsan ett genomgående tema och integrerat i uppdraget. Det ingår även i
regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation genom jämlika uppväxt- och
levnadsvillkor och goda livschanser för alla. Vidare presenteras olika perspektiv på folkhälsa, det
centrala är hur vi ser på det tillsammans. Det är viktigt med samhällsarenor som gör det hälsosamma
valet till det enkla valet och att invånarna i olika bostadsområden kan vara aktiva i närområdet.
Orsakssamband är viktiga för att veta vilka insatser som ska sättas in för att få ut så stor effekt på
folkhälsan som möjligt. Kompetenscentrum för hälsa har ett strategiskt och operativt uppdrag. Det
strategiska uppdraget hanterar frågor som skillnad i livsvillkor, samhällets resurser och samlar olika
folkhälsoprojekt. Enheten samordnar regionens främjande hälsooch sjukvård (HFS) och psykisk hälsa
samt suicidprevention. Det operativa uppdraget sker genom stöd coaching och rådgivning till de som
vill förändra sina levnadsvanor. Enheten genomför även undersökningarna Liv och hälsa vuxen
respektive ung. Verksamheten har utvärderats och det blir god utväxling på de insatser som gjorts. 1
Västmanland påverkas folkhälsan främst av utbildningsnivå, ekonomisk standard och sysselsättning.
En något högre andel familjer är ekonomiskt utsatta i länet än i riket och vissa skillnader finns mellan
kommunerna. Diskussioner förs kring hur barn kan nå högre utbildningsnivå än sina vårdnadshavare.

Arbetet med Kulturplanen Återrapportering kring två pågående arbeten som involverar kommunerna
— Regional bibliotekssamverkan och Kulturarvsportalen. Lena Karlström, Linda-Marie Engberg, Ann-
Charlotte Wedérus och Karin Engström informerar. Arbete pågår utifrån Kulturplan 2019-2022, och
den nya 5amverkansgruppen kultur/idrott har startat upp efter valet. Kulturrådet har beviljat stöd för
ett tredje år med projektet Kulturliv för alla — bildkonst. Kulturarvsportalen utvecklas och en ny
version är planerad till slutet av 2019. Bland annat har enkätundersökning, omvärldsbevakning och
workshops genomförts. Efter lansering av ny version är skolorna målgruppen under 2020.

Konferens Nära Vård Anders Ählund informerar om planerna med ett länsgemensamt avstamp 1
arbetet med Nära vård tillsammans med kommunchefsgruppen. Dag för konferens är 4oktober

Redovisning av “RUP” Regional utvecklingsprogram där alla kommuner varit med och bidragit i
workshop remiss mm. Bifogad i dagens handlingar.

Halvdag med Västmanlands kommuner; frågeställning — Ska VK finnas kvar eller inte? Koncensus
bland politiken att den ska det. Att det finns ett behov av att lyfta och utveckla frågor som hör till
kommunerna och stärka oss i kommunerna i form av utbildning, utvecklingskonferenser, lära av
varandra mm.

lntegrationsråd och jämställdhetsråd.

Vi är med i en ansökan tillsammans med? kommuner i Västmanland, 3 årsprojekt för att jobba med
hela familjer för en bra integration. Detta efter erfarenheter från “Kvinna nu”(som pågår i Skbg, 6
kvinnor är med), där man ser behovet av att jobba just med hela familjen i integrationsarbetet.

Skinnskatteberg har gått anslutit tillsammans med andra kommuner i Västmanland i en storregional
kraftsamling för transportsektorns omställning. Genom samverkan når vi längre Transportsektorn
utgör en av de största utmaningarna för att vi ska nå våra miljö- och klimatmål. Genom en stärkt
samverkan storregionalt, där många kommuner och regioner genomför liknande insatser samtidigt,
skapar vi goda förutsättningar för ett fossilfritt samhälle. Det krävs en omställning av fordon och
drivmedel och vi behöver samtidigt arbeta för att främja nya beteenden, förändra vanor och



resmönster. Som offentliga aktörer kan vi samarbeta kring konkreta och synliga åtgärder som främjar
mer hållbara alternativ som kollektivtrafik och cykel istället för bilen. Tillsammans skapar vi även
goda marknadsförutsättningar som möjliggör investeringar 1 nya fordon, bättre infrastruktur för
tankning och laddning samt ökad produktion av förnybara drivmedel. När vi är många offentliga
aktörer som samverkar och ställer liknande miljökrav vid upphandling av fordon, drivmedel och
transporttjänster når vi dessutom våra klimatmål på ett betydlig mer kostnadseffektivt sätt.

Den 16e september träffade viSSO (Statens bostadsomvandling). Dom har nu inspekterat
Klockarbergsvägen 8 och kommit fram till att det är ett objekt dom kan tänka sig en 3.0. Det betyder
att:

1. Politiken behöver ta ställning om vi vill detta. Det innebär i korthet: dom köper fastigheten
för en symbolisk peng, 1kr. Dom gör en förhandsstudie tillsammans med arkitekt och vår
fastighetschef där allt ska planeras och projekteras(ca 6 månader till en kostnad SOOt som
550 betalar om projektet blir av). Om inga hinder möts i förstudien som att vi backar, blir det
byggstart, renoveringen tar ca 12-is månader. Allt blåses ut, allt byggs nytt: badrum, kök och
2 rum, nya balkonger, hiss m.m. Ombildning innefattar ca 9x 2 rumslägenheter per port, tre
portar. Hyror för deras lägenheter ligger på mellan 6 500— max 7 500 kr. Hittills har 530 inte
haft något projekt som inte har lyckats, enligt dagens samtal med Ola och Ann. Deras ide är
att hjälpa mindre kommuner med liknande som annars skulle vara omöjligt. Deras uppdrag
är att göra samhällsnytta.
Exempel finns i bb. Smedjebacken, Ljusnarsberg, Norberg, Robertsfors, Karlskoga, Grums.
Olika alternativ kan tänkas: Trygghetsboende , detta ger statligt stöd (Norberg fick 4.8
miljoner) kräver gemensamhetsutrymme, ålder + 70. Annat alternativ är ex- + 65 men då
utan statligt stöd osv.

2. Om politiken är för detta bör en marknadsundersökning göras. Detta snarast. Ett uppdrag
skulle kunna initieras till förvaltningen i samband med nästa KS-beredning. Dialog med ex.
PRO, SPF, kommunals pensionärsförening, hyresgästföreningen och finska föreningen kan
ingå i denna marknadsundersökning. Vidare kan man tänka studiebesök till Norbergs
trygghetsboende eller annat.

Vad säger politiken?
Tacksam återkoppling från varje parti.
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Händelse
Diarienummer HndeIsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlisfa
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärcndemening
Händelsekalegod Rubrik
Sekretess
KS-20l9-740 2019-08-23 Uppränad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderäti Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut Al Bidrag till rärening

KS-20 19-740 2019-08-23 UppräLtad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Lommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslul A2 Bostadsanpassningsbidag

KS-20 19-740 2019-08-23 Upprättad TIS

Delegation, attestrdtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut A2 Bostadsanpassningsbidrag

KS-20 19-730 2019-08-23 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut A1k4 Beslut om tiliftIliet serveringstillstånd

KS-20 19-740 2019-08-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut A4 Medel till svedgefinska evenemang i Västmanland

((S-2019-740 20(9-08-23 Upprättad TIS

Delegation, actesträtt, beslutandertttt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut P8 Anställning

KS-20I9-740 2019-08-23 Upprätiad TIS

Delegation, actesträtt, beslutandet-ätt Dele2ationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut 110 Beslut ifråga om hjälp i hemmet

((5-2019-740 20 19-08-23 t_ pprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 201 9-09-Il
Delegationsbeslut III Beslut ifråga om bistånd i form av särskild boendefomi

((5-2019-740 2019-08-23 Upprättad TIS

Delegation, anesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut 115 Beslut i fråga om bistånd i form av avlastningspiats eller växelvård

115 1(12)



Händelse
Diarientimmer Iländelsedatum Riktning Handläggare Tiflhör postlisla
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategod Rubrik
Sekretess
KS-20 19-740 2019-08-23 Uppränad TIS

Delegation, attesirfitt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut 110 Beslut i fråga om hjälp i hemmet

KS-20 19-740 2019-08-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut IIS Beslut i fråga om bistånd av avlastningsplats eller vä.’celvård

KS-20 19-740 20 19-08-23 Uppränad TIS

Delegation, attestriitt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut 116 Beslut i fråga om bistAnd i form av plats i dagverksamhet

KS-20 19-740 2019-08-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut (26 Beslut om tillstånd till riksfdrdtjänst

1(5-2019-740 2019-08-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut 115 Beslut i fråga om bistånd av avlastningspiats eller vibelvård

1(5-2019-740 2019-08-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut i 16 Beslut ifråga om bistånd i form av plats i dagversamhet

1(5-2019-740 20 19-08-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut korumunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut AS Utlandsvistelse 20-26 8

KS-20l9-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC lO Beslut i fråga om hur vården ska ordnas

1(5-2019-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträu, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 12 Övervägande eni 13 § 2 st

1(5-2019-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut S0C42 Beslut om rörsärjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd

1(5-2019-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut S0C47 Bistånd barn och ungdom 0-20 år i form av öppenvårdsinsats

citA7
116 2(12)



Händelse
Dinrienummer Iliindelsedntum Riktning ilandhllggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategod Rubrik
Sekretess
KS-20 19-710 2019-08-26 Uppattad TIS

Delegation, attestritt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslw SOCS4 Beslut ifråga om bistånd i form av kontaktperson/fnmilj BoU

KS-20 19-740 2019-08-26 Uppränad TIS

Delegation, attestrtitt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut S0C69 Beslut i frågan om att inleda och avsluta utredning (vuxna)

KS-20 19-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC7O Beslut i frågan om au utredning inte skall inledas eller att inledd

utredning skall läggas ned (vuxna och barn)

KS-20 1 9-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut 50C7l Beslut i frågan om alt inleda utredning (barn)

KS-2019-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Deleization, altesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbestut S0C72 Beslut i flugan om att utredning inte skall fönnieda åtgärd BoU

KS-2019-740 2019-08-26 Uppiittad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt DelegationsbesluL kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut S0C84 Beslut om institutionsplacering rör vuxna

KS-20l 9-740 201 9-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOCB5 Beslut om rörlängning av institutionsvård rör vuxna

KS-20 19-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutandehitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut S0C94 Beslut ifråga om inleda utredning LVM

KS-20 19-740 2019-08-26 Upprtlttad TIS

Delegation. atLesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyreisen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 101 Godkännande av faderskapsbekräflelse

KS-20 19-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-1 7
Delegationsbeslut SOC 109 Beslut i yttrande umgängesstöd

KS-20 19-740 2019-08-26 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Dehegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-Il
Delegationsbeslut SOCl IV Lämnande av upplysning

73 (12)



Händelse
Diarienummer Iländelsedatum Riktning ilandiliggare Tillhör postlista
Namn Fastighe(sbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategod Rubrik
Sekretess
1(5-2019-740 2019-08-26 Uppriittad TIS

Delegation, attestrtt, beslutandeitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 156 Godkännande av familjehem

1(5-2019-740 2019-08-26 Upprättad tS

Delegation, attestrtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOCI 74 Överklagande beslut omprövas

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delagationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOCl2Övervligande om fonsatt vård eni 12 § 1 och 2 st IVUBeslut 190401-

1904302 st överväganden om fortsatt vård

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad tS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC42Beslut om fbrs&jninsstöd och annat ekonomiskt biståndBeslut

190401-19043076 st beviljadejml 4 kap § 1 SoL26 st avslag jml 4 kap 1 §
SoL2 stjml 4 kap 1 § SoL deltagande i praktik

KS-2019-740 201 9-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträut, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC54Beslut ifråga om bistånd i form av kontaktperson familj BOuBeslut

190401-1903301 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja kontaktfamilj

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 69Beslut i ftlgan om att inleda och avsluta utredning (vu,,na)BesIut

190401-19033011 beslut att inleda utredning av ekonomikt bistånd jml II
kap 1 § SoL2 beslut att inleda utredning vuxna jml II kap 1 § SoL

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, atlesträti, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC il Beslut i frågan om att inleda utredning (bam)Beslut 190401-1904308

beslut att inleda utredning jmI Il kap 1 § SoL

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutandertltt Delegationsbeslut kommunsiyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC S3BesIut om öppenvårdsinsats, extemt, vuxnaBelut 190401-1904301

beslut au avsluta öppenvårdsinsatst jml 4 kap 1 § SoL3 beslut att bevilja
öppenvårdsinsatsjml 4 kap 1 § SoL

1(5-2019-730 20! 9-09-at Upprättad tS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC S4Beslut im institutionsplacering rör vuxnaBelsut 190401-1904301

beslut att bevilja placering jml 4 kap 1 § SoL

118 4(12)



Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Ilandläggare Tillhör postlista
Namn Fastighctsbeteckning
Ärendetyp Ärendemeniug
HändelsekategoH Rubrik
Sekretess
KS-2019-740 2019-09-01 Upprätiad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegatiansbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 94Beslut ifråga om inleda utredning LVMBesIut 190401-1904301

beslut att inleda utredning jml 7 § LVM

KS-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbesluc SOC 95Beslut i fråga om att inte inleda eller avsluta utredning Beslut 190401

-1904301 beslut att avsluta utredning jml 7 § LVM

KS-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation attesträtt, beslutanderält Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 97Beslut ifråga om läkarundersökning 9 § LVMBeslut 190401-

1904301 beslut att begära läkarundersökning jml 9 § LVM

KS-2019-740 20t9-09-0 1 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderfitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC lOlGodkännande av faderskapsbekräflel5eProtokoll 190401-1904301 5

- protkoll har upprättatsjml 1 kap 4 § 1 st. FBI S-pnokoll har upprättasts

1(5-20 [9-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 1 lOLämnande av upplysningPerioden 190401-1904305 upplysningar

har lämnats jml 6 kap 20 § FB

KS-20 19-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 1 74överklagande beslut omprövas 27 § FLBeslut 190301-1904301

beslut att överklagande ej omprövas enligt 27 § FvL

1(5-2019-740 2019-09-01 L’pprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 1 9sDödsboanmälanBeslut 190401-1904301 beslut att dödsboanmälan

ingesjml 20 kap 8 a § AB

KS-20l9-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation. attesträil, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 2Övervägande om vård i annat hem SoL 6:SBeslut 190501-1905311

övervägande om vård i annat hem än det egna jml 6 kap 8 § SoL

1(5-2019-730 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation. attesträti, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 42BesIut om rdrsörljningsstöd och annat ekonomiskt biståndBeslut

190501-19053173 beviljade beslut jml 4 kap 1 § SoLl t avlagsbeslut jml 4
kap 1 § SoLl beviljat beslut om deltagande i pmktikjml 4 kap 4 § SoL

119 5(12)



Händelse
Diarienummer iländelsedatum Riktning Ilandlflggare Tillhör postlista
Namn Fastighctsbececkning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekalegoti Rubrik
Sekretess
1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attestrlitt, beslutanderjitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 69Beslut 1 fråga om att inleda och avsluta utredning (vuxna)BesIui

190501-19053 19 belsut att inleda utredning om ekonomiskt bistånd jml Il
kap 1 § SoL 1 beslut att inleda utredning vuxna jml II kap 1 * SoL

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delecationsbeslut kommunstyrelsen 20 L9-09-1 7
Delegationsbeslut SOC 7OBeslui i frågan om utredning inte skall inledas BoUBeslut 19050 l

19053112 beslut att inte inleda utredning av BoUjmI II kap 1 § SoL

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 71 Beslut i fråga om att inleda utredning BouBeslut 190501-1905314

beslut alt inleda utredninajml It kap 1 SoL

KS-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegacionsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 72BesIut i fråga om att utredning inte skall rönnleda htgtlrdBeslut

l9050l-l9053l4 beslut att avsluta utredning utan ågärd, vuxna,jmI Il kap 1
§ SoL? beslut an avsluta utredning BoU utan åtgärd jml Il kap 1 § SoL

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslulanderäti Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 9SBesIut i frilga om att inte inleda die avsluta utredning LVMBesIut

190501-19053l 1 beslut att avsluta utrdninajml 7 § LVM

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC lOlGodk-ännande av faderskapsbekrflelseProiokoll l90501-19053 14 S

- protokoll har upprättatsjml 1 kap 4 § 1 st. P8

I(S-20 19-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 1 lOLämnande av upplysningUpplysningar 190501-19053 Il upplysning

jml 6 kap 20 § PS har lämnats

1(5-2019-740 2019-09-01 upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 1 Privatplacering BoU SoL 6:6Beslut 190601-1906301 beslut om

privatplaceringjml 6 kap 6 § SoL

KS-20 19-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderilit Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 2Familjeplacering SnU, övervägande SoL 6:BBeslut 19060l-1906303

överväganden om fortsatt vård jml 6 kap 8 § SoL

(#5 120 6 (12)



Händelse
Diarienummer Iländelsedatum Riktning Ilandlliggare Tillhör postlista
Namn Fastigheisbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekalegori Rubrik
Sekretess
KS-20 19-740 2019-09-01 Upprlftmd TIS

Delegation. attestratt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 20 19-09-17
Delegationsbeslut SOC 42Beslut om tdrsöijningsstöd och annat ekonomiskt biståndBeslut

190601-19063079 beslut att bevilja bistålndjml 4 kap 1 § SoL2I beslut att
avslå bistånd jml 4 kap 1 § SoL2 beslut att avslå bistånd jmI 4 kap 2 § Sol

KS-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderiltt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 4JBeslut om röedIingsmedelBeslut 190601-1906301 beslut att

bevilja rönnedlingsmedel jml 4 kap 1 SoL

KS-201 9-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesirfitt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 47Bistånd BoU 0-20 år i from av öppenvårdsinsatsBeslut 190601-

1906301 beslut att bevilja öppenvårdsinsatsjml 4 kap 1 § SoL

KS-20 19-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, besluLanderätt Delegatiunsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 54BoU kontaktfamilj rörlängsBeslut 190601-1906301 beslut att bevilja

rörlängd vistelse i kontaktfamilj jml 4 kap 1 § SoL

KS-20 1 9-740 2019-09-0 1 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 69Beslut i fråaa om att inleda’ej inleda/avsluta utredning vuxnaBeslut

190601-1906303 beslut att inleda utredning jml Il kap 1 § SoL2J beslut att
ej inleda utredning jmI Il kap 1 § SoL

KS-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, atlesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 7OBoU utredning enl SoL 11:1 inleds ejBeslut 190601-19063015 beslut

att ej inleda utredning jml Il kap 1 § SoL

KS-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 7lBoU utredning inleds enl SoLl I:lBeslut 190601-1906306 beslut att

inleda utredning jml Il kap 1 § SoL

KS-20 19-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutandertitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17
Delegationsbeslut SOC 72Beslut i frågan om att utredning inte skall röranleda åtgärdBeslut

190601-1906301 beslut att avsluta utredning utan åtgärd, vuxna jml Il kap 1
§ SoL7 beslut att avsluta utredning utan åtgärd. BoUjml Il kap 1 § SoL7
beslut att

3tZ 7 (12)



Händelse
Diarienummer Hfindclsedatum Riktning Handläggare TillhörpostlistnNamn Fastighetsbe(cckning
Ärendetyp Ärendemening
iländelsekategad Rubrik
Sekretess
KS-2019-740 2019-09-01 Upprätiad TIS

Delegation, attestrält, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegacionsbeslut SOC S4Beslut om institutionsplacering Rk vuxnaBeslut 190601-190630!beslut att bevilja institutionspiacering fbr vuxen jml 4 kap 1 § SoL

KS-20 19-740 2019-09-01 Upprattad TIS

Delegation. artestrfict, beslutanderätt Delegacionsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 94 Vuxna utredning eni 7 § LVM inledsBeslut l90601-1906303 beslutatt inleda uiredningjm! 7 § LVM

KS-20 19-740 2019-09-0! Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderfitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-IlDelegationsbeslut SOC 95 Vuxna utredning en! 7 § LVM inleds ej eller avslutasBeslut 1906011906302 beslut att avsluta utredning jml 7 § LVM

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC lOlFaderskap faststdllt, 5-procokollProtokoll 190601-1906301 5-protokoll har fasiställtsjml 1 kap 4 § 1 s,t FR

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprtlttad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegation5beslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC I74överklagande beslut omprövasej ciii 27 § ELBesluc 190601-
1906301 beslut att överklagande ej omprövasjml 27 § FL

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, besiutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC l93Dödsboanmälan inges Beslut 190601-1906303 beslut att
dddsboanmälan inges jml 20 kap Sa § AB

1(5-20! 9-740 2019-09-01 Upprllttad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegalionsbeslut SOC 4SOoU Vård utanflir eget hem SoL 4;! beviljasBeslut l9070t-l90731 1beslut act bevilja familjehemsplaceringjml 4 kap 1 § SoL

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TES

Delegation, altesträtt, beslutanderuct Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 4lBeslut om rdrsarjningsstöd die annat ekonomiskt biståndBeslut
190701-19073188 beslut att bevilja t&särjningsstöd jml 4 kap 1 § SoL 16
beslut att avslå försörjningsstöd jml 4 kap 1 § SoL8 beslut att inleda
utredning av ekonomiskt bistånd

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, actesträtt, beslucanderlitt Delegationsbesluc kommunstyrcisen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC SsBeslut i fråga om uppbärande av BoV kontaktpeon.’familjBeslut
190701-1907311 beslut art avsluta kontaktperson jml 4 kap 1 § SoL
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Händelse

___________________

Diarienummer Iländelsedatum Riktning Hitndläggnre Tillhör postlistaNamn FastighetsbeteckningÄrendctyp Ärcudemtuingfländelsekategori Rubrik
Sekretess
1.3-2019-740 2019-09-01 Upprättad tS

Delegation, attestHiu, beslutandertitt flelegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 69BesIut 1 frågaom att inleda/ej inleda/avsluta utredning vuxnaBeslut190701-1907312 beslutatt inledautredningjml Il kap! § SoLI beslut au ejinleda utredning jmI Il kap 1 § SoL

KS-20 19-740 2019-09-01 Upprättad tS

Delegation, atteslrtilt. beslutandertitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 7OBoU SoL utredning eni SoL 11:1 inleds ejseslut 190701-19073115beslut att ej inleda utredning jmI II kap 1 § SoL
KS-2019-740 2019-00-0l Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanded!tt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 71 BoV utredning inleds enl SoL 11:1 Beslut 190701-1907312 beslut attinleda utredning jml Il kap 1 SoL

KS-2019-730 2019-09-DI Upprättad tS

Delegation, atiesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 72Beslut i fråga om att utredning inte skall römnieda åtgärdBeslut190701-1907311 beslut att utredning avslutas utan 5tgrdjml II kap 7 § SoL
KS-20l9-740 2019-09-01 Uppiilctad TIS

Delegation. anesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslul kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC S3BesIut om öppenvärdsinsats extemt, vuxmaBeslut 190701-1907312beslut att bevilja extem öppenvärdsinsatsjml 4 kap 1 § SoL
1(5-2019-740 2019-09-01 Upprflttad 115

Delegation, attesträtt, beslutanderjitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC S4BesIut om institutionsplacering vuxnaBeslut 190701-1 907311 beslutatt bevilja institutionsplaceringjml 4 kap I § SoL
1.3-2019-740 2019-09-01 Upprättad tS

Delegation, attestrdtt, beslutanderatt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 95 Vuxna utredning eni 7 § LVM inleds ej eler avslutasBeslut 190701-19073 13 beslut att avsluta utredninQ ciii 7 § LVM
KS-20 19-740 2019-09-01 Upprättad tS

Delegation. atiestrlltt, beslutanderätt Delegativnsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegatiansbeslut A l Perioden jan -juni 2Ol9Bidmg till röreningama Knäppmom AlK 15544kr, Skinnskattebergs SK 15228kr, 1-leds IF 876 kr
KS-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delecationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut A 1 Bidrag till studieförbund
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Händelse
Dinrienummer lliindelsedntum Riktning Handläggare Tillhör postlistaNamn FastighetsbeteckningÄrendetyp ÄrendemeningIlflndelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-20I9-740 20)9-09-0! Upprättad TIS

Delegation, attesträLt, besluuinderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut E l5Utdelning av medel fr3n understödsfonden
KS-20 19-740 201 9-09-Oj UpprUttad TIS

Delegation, attesträtt, besiutandcrätt Delegationsbeslut k-ommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut P 2Tecknade av lokalt k-ollektivavtal med lärarfbrbundet och lärarnasriksrdrbund 201 9-05-22

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprätiad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderäci Delegationsbeslut kammunstyrelsen 2019-09-17Deiegationsbeslut 4. Sordtdrandebeslut ang tillf&ordnad sektorchefSekiorchef Vård ochomsrog under perioden 190517-190818

1(5-2019-740 2019-09-01 Uppditlad TIS

Delegation, attesträn, besi utanderätt Delegationsbeslut kammunstyrelsen 2019.09-17Delegationsbeslut 1’ Z4PersonalärendenEgen uppsägning

1(5-2019-740 2019-09-01 Upprattad TIS

Delegation, attesträtt, beslucandertltt Detegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut A 8Ordfnndebeslut ang tiIItrordnad kommunchef
1(5-2019-740 2019-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attestrött, bes(utanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut PI OPersonalitrende

1(5-2019-740 2019-09-04 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 20)9-09-17Delegationsbeslut PlTecknande av loklat kollektivavtal - Räddningstjänst i beredskap (R1BI9)
1(5-2019-740 2019-09-04 Upprättad TIS

Delegation. attestditt. beslutanderäu Delegationsbeslut kammunstyrelsen 20)9-09-17Delegatiansbeslut P2Tecknade av loklat kollektivavtal - Vårdrärbundet 2019
1(5-2019-740 20! 9-09-04 Upprättad IIS

Delegation, attesträtt, beslutanderihi Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut P2Tecknande av loklat koflektivavtal - krisberedskap, Kommunal
1(5-2019-740 20)9-09-04 Upprättad IIS

Delegation, atiesträtt, besiulanderätt Delegatiansbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut 4. OYLtrande remiss regional utvecklingsstrategi
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Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Ilandlliggare Tillhör postlistaNamn FnstighetsbeteckningÄrendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-20 19-740 2019-09-04 Uppräuad TIS

Delegation, attestrlitt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut Al Bidrag till förening Aktiviteisstöd för IOGT-NTOs iuniorfbrbund
KS-20 19-740 2019-09-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut A2Att bevilja, 7 beslut och 1 beslut att avslå bostadsanpassningsbidragjmlLag (2018:222), Beslut 190801-190831

1.3-2019-740 2019-09-06 Upprättad TIS

Delegation, attestditt. besIutanderitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOCI Privatplaceringjml SoL 6:6, 1 beslut under perioden 190801-190831 -

KS-20 19-740 20 19-09-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut S0C42 Ekhistånd SoL4: 1,68 beslut att bevilja ekonomiskt bistånd. Avslag.16 beslut, beslut att inleda utredning, 6 bes[ut, att delta i praktik, 4 beslutunder perioden 190801-1 90831.

1.3-2019-740 20 19-09-OG Upprättad TIS

Delegniion, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunsiyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut S0C47 BoU kontaktfamilj SoL 4:1 avslutas, 1 beslut undre perioden 190801-190831

KS-20 19-740 2019-09-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyreisen 2019-09-17Delegationsbeslut S0C69 Vuxna utredning enl SoL III inleds ej, 20 beslut under perioden190801-190831.

1(5-2019-740 20 19-09-06 Uppr&tad TIS

Delegation, attestriltt, beslutanderän Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut S0C70 BoU utredningen! SoL 11:1 inleds ej. 9 beslut under perioden190801-190831.

1(5-2019-740 2019-09-06 Upprättad TIS

Delegation, attestiitt, beslutanderätt Delegationsbesiut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC7 1. BoU utredning enli SoL 11.1 inleds, 4 beslut under perioden 190801-190831.

KS-2019-740 2019-09-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut S0C72. BoU utredning en! SoL 11:1 avslutas urna åtgärd, 3 beslut underperioden 190801-190831.
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Händelse
Diaricnummer lIndc1scdntum Riktning llandläggBrc Tillhör postlisinNamn FastighetsbeteckningÄrendetyp Ärendemenång
[Iäadelselategori Rubrik
Sekretess
KS-20 19-740 2019-09-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutandeditt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut S0C76. Omprövning av beslut av fortsatt behandling enligt 4 kap 1 §SoL. 2beslut 190826.

1(5-2019-740 2019-09-06 Upprätiad TIS

Delegation, attestrält, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 94. Vu,cna utredning enl 7 § LVM inleds. 1 beslut au inleda utredninghar fattas i perioden 190801-190831.

KS-20I9-740 2019-09-06 Upprättad TIS

Delegation, anesträtt, beslutandertitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 101. Faderskap fastställt. 2 fastställanden av faderskap i perioden190801-190831.

KS-201 9-740 20 19-09-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delettationsbeslut kommunstyrelsen 2019-09-17Delegutionsbeslut SOC 110. FB/Lflmna upplysning jmI 6 kap 20 § 2 st.! perioden 190801-190831 har 2 upplysningar lämnats.

1(5-2019-740 20 19-09-06 Upprättad TIS

Delegation, atlesiriltt, beslutanderätt Deleizationsbeslut kummunstyrelsen 2019-09-17Delegationsbeslut SOC 195. Dödsboanmälan inges. 2 dödsbcanmälningar har ingetss i perioden190801-190831.
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