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§ 200

Ändring i föredragningslista

Kommunstyrelsen beslutar

att ärende 17 Kvalitetsrapporter 2018/2019 flyttas och blir nytt ärende nummer 7.

att ärende 18 Verksamhetsplan 20 19/2020 flyttas upp och blir nytt ärende nummer 8.

fl föredragningslistan utökas med ett nytt ärende nummer 30 Upphandling av
undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten — inhämtning
av fullmakt.

Att ärende 9 Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund är bokat till klockan
13:00.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 201

Information KPA

Kommunstyrelsen får på sammanträdet information från KPA, OPF-KLI 8.

Representant från KPA föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Sabine Thungren (5), Helena Nykänen (5) och
Bo Oberg (M).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen tackar rör informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

j Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 202

Kommunchefen informerar

Aktuell information ska ges av kommunchefen vid varje sammanträde med
kommunstyrelsen.

Kommunchefen informerar om att främst strategiska frågor kommer att ingå under denna
nya punkt.

Kommunchefen tänker sig Skinnskatteberg i en framtid, läser upp ett fiktivt
pressmeddelande 2024. En målbild att utveckla.

Kommunchefen informerar övergripande om ekonomi och de parametrar som påverkar
kommunens skatteintäkter.

Kommunchefen informerar om extra kostnader för nytt ekonomisystem.

Kommunchefen informerar om kostnad för datasystem för upphandlingsfunktionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Carina Sindor (L), Tobias Jarstorp (L) och
Anders Nordenbris (L).

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

Kommunstyrelsen tackar rör informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§203 KS2019-470-10l

Ekonomiskt utfall per juli och prognos för helår 2019

Ekonomiskt utfall per juli och prognos för helår 2019 för Skinnskattebergs har upprättats och
ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, § 146 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Norrby (C) och Carina Såndor (L).

Ekonomichefen yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

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
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§ 204 KS 2019-825-101

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

Enligt kommunallagen il kap ska förslag till budget upprättas av styrelse för oktober
månads utgång och fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång, om
inte särskilda skäl föreligger.
Kommunfullmäktige beslutade 20 19-06-03, § 45 om preliminära budgetramar för år 2020
för Skinnskattebergs kommun. Kommunfullmäktige beslutade: att budgeten baseras på
4420 invånare, att skatten är oförändrad 22,51 kronor, att resultatkravet ska vara minst
1,5%, att ram preliminärt satts till 275 691 tkr. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, 147
att överlämna förslag till beslut gällande engångssatsningar för år 2020 till
kommunstyrelsen.
att överlämna förslag till beslut gällande investeringsbudget för år 2020 till
kommunstyrelsen.
att överlämna fbrslag till beslut gälLande utökad drift 2020 till kommunstyreLsen.

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, 147 föreslå kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona.

anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020.
att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att detta
finansieras inom ram.
att balanskravsresultatet ska vara 1%.
att anta upprättat förslag tiLl taxor och avgifter för år 2020.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Carina Sindor (L), Bo Öberg (M), Ewa Olsson
Bergstedt (SD), Roger Ingvarsson (S) och Helena Öling (S).

Carina Såndor (L)yrkar enligt Liberalerna. Moderaterna och Centerpaniets gemensamma
budgetförslag kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona, till 22,46
kronor per skattekrona, att anta upprättat förslag till utökad drift uppgående till 3 000 tkr,
att anta upprättat förslag till engångssaLsningar för år 2020, anta upprättat förslag till
investeringsbudget för år 2020.

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag kommunalskatten ska
vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fl
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§ 204 forts.

Bo Öberg (M), Helena Norrby (C) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till
Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma budgetförslag att
kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona, till 22,46 kronor per skattekrona.

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

Ordföranden ställer proposition på Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets
gemensamma budgetförslag g kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona,
till 22,46 kronor per skattekrona mot ledningsutskottets förslag ll kommunalskatten ska
vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Liberalerna. Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag.

Votering begärs och genomförs.

Voteringen utfaller så att Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag
får 6 röster och ledningsutskottets förslag får 5 röster. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Liberalernas och Moderaternas gemensamma
b udgetförs lag.

De ledamöter som röstar för Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma
att kommunalskatten ska vara 22,46 kronor per skattekrona är Carina Sindor (L), Bo
Öberg (M), Elisabeth Åberg (L), Helena Norrby (C) Ewa Olsson Bergstedt (SD) och
Jonny Emtin (SD).

De ledamöter som röstar för ledningsutskottets förslag är Lena Lovén Rolén (5), Helena
Öling (S), Pentti Lahtinen (5), Roger Ingvarsson (S) och Sabine Thungren (5).

Kommunstyrelsen beslutar röreslå kommunfullmäktige att anta Liberalernas,
Moderaternas och Centerpartiets gemensamma budgetförslag att kommunalskatten
ska sänkas med 5 öre per skattekrona, till 22,46 kronor per skattekrona.

Lena Lovén Rolén (S). Helena Öling (S), Pentti Lahtinen (S), Roger Ingvarsson (S) och
Sabine Thungren (5) reserverar sig till förmån för ledningsutskottets förslag.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Lena Lovén Rolén (S), Carina Sindor (L) och Bo Öberg (M) yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till
driftrambudget för år 2020.
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§ 204 forts.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets
förslag att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till driftrambudget
för år 2020 och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020.

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i
kommunfullmäktige och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i
kommunfullmäktige samt g detta finansieras inom ram.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per
parti i kommunfullmäktige och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i
kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram.

Lena Lovén-Rolén (S) och Carina Sdndor (L) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att
föresLå kommunfullmäktige balanskravsresultatet ska vara 1%.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att balanskravsresultatet ska vara 1% och finner frågan med ja
besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att balanskravsresultatet ska vara 1%.

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskonets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till twxor och avgifter för år 2020.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat rörslag till taxor och avgifter för år 2020
och frnner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat rörslag till taxor och avgifter för år 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

:‘
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§ 204 forts.

Roger Ingvarsson (5), Helena Öling (5) och Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas budgetförslag att anta upprättat förslag till engångssatsningar för år
2020 uppgående till 4 580 tkr.

Bo Öberg (M) och Carina Sändor (L) yrkar bifall till Liberalerna, Moderaterna och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag gällande engångssatsningar för år 2020
uppgående till 4 295 tkr.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD) avstår att delta i beslut till förmån för
eget förslag som kommer att presenteras på kommunfullmäktige när budgeten skall
beslutas.

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

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budgetförslag att anta
upprättat förslag till engångssatsningar för år 2020 uppgående till 4 580 tkr mot
Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag att anta upprättat
förslag till engångssatsningar för år 2020 uppgående till 4 295 tkr och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

Votering begärs och genomförs.

Voteringen utfaller så att Socialdemokraternas förslag får 5 röster och Liberalerna,
Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag får 4 röster. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

De ledamöter som röstar för Socialdemokraternas förslag är Lena Lovén Rolén (5),
Helena Öling (5), Pentti Lahtinen (5), Roger Ingvarsson (5) och Sabine Thungren (5).

De ledamöter som röstar för Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma
förslagjir Carina Såndor (L), Bo Oberg (M), Elisabeth Aberg (L) och Helena Norrby (C).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas
upprättade förslag till engångssatsningar för år 2020 uppgående till 4 580 tkr.

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

Lena Lovén Rolén yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetforslag jj anta upprättat
förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgående till 34 790 tkr.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag gällande investeringsbudget för år 2020 uppgående till 27 500 tkr.
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 204 forts.

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

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD) avstår att delta i beslut till förmån för
eget förslag som kommer att presenteras på kommunfullmäktige när budgeten skall
beslutas.

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budgetförslag att anta
upprättat förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgående till 34 790 tkr mot
Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma budgetförslag att anta
upprättat förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgående till 27500 tkr och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

Votering begärs och genomförs.

Voteringen utfaller så att Socialdemokraternas förslag får 5 röster och Liberalerna,
Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag får 4 röster. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

De ledamöter som röstar för Socialdemokraternas förslag är Lena Lovén Rolén (5),
Helena Oling (Sj. Pentti Lahtinen (5), Roger Ingvarsson (5) och Sabine Thungren (5).

De ledamöter som röstar för Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets budgetförslag
är Carina Saindor (L). Bo Oberg (M). Elisabeth Aherg (L) och Helena Norrby (C).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

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

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

Lena Lovén Rolén yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag att anta upprättat
förslag till utökad drift uppgående till 4485 tkr.

Bo Öberg (M), Carina Sändor (Lj och Helena Norrby (C) yrkar bifall till Liberalerna,
Moderaterna och Centerpartiets gemensamma budgetförslag att anta upprättat förslag till
utökad drift uppgående till 3 000 tkr.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 204 forts.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD) avstår att della i beslut till förmån för
eget förslag som kommer att presenteras på kommunfullmäktige när budgeten skall
beslutas.

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budgetrörslag att anta
upprättat rörslag till utökad drift uppgående till 4 485 tkr mot Liberalerna,
Nioderaterna och Centerpartiets gemensamma budgetförslag att anta upprättat
rörslag till utökad drift uppgående till 3 000 tkr och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

Votering begärs och genomförs.

Voteringen utfaller så att Socialdemokraternas förslag får 5 röster och Liberalerna,
Moderatema och Centerpartiets gemensamma förslag får 4 röster. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

De ledamöter som röstar för Socialdemokraternas förslag är Lena Lovén Rolén (5),
Helena Öling (S), Peniti Lahtinen (S), Roger Ingvarsson (S) och Sabine Thungren (5).

De ledamöter som röstar för Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets budgetförslag
är Carina Sindor (L), Bo Oberg (M), Elisabeth Aberg (L) och Helena Norrby (C).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas
upprättade lbrslag till utökad drift uppgående till 4 485 tkr.

Bo Öberg (M), Carina Sindor (L) och Helena Norrby (C) reserverar sig till förmån för
Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets gemensamma förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

j enligt Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiets förslag sänka kommunalskatten med
5 öre per skattekrona, till 22,46 kronor per skattekrona.

g anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020.

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

att balanskravsresultatet ska vara 1%.

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

Justerandes sign. Utdragshestyrkande



Skinnskattg
Iun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019- 10-22 Sid. 289

§ 204 forts.

att anta Socialdemokraternas upprättade förslag till engångssatsningar för år 2020
uppgående till 4 580 tkr.

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

att anta Socialdemokraternas upprättade rörslag till utökad drift uppgående till
4485 tkr.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 205

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Aktuell information ges kring om eventuell kränkande behandling på grundskola, förskola
och fritidshem samt övriga incidenter/händelser av vikt.

Tidigare behandling i ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-10-01, § 43 föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Sektorchefen för barn- och utbildning föredrar ärendet.

Under perioden 20 19-08-27—2019-09-30 har följande rapporterats:

1 fysiskt våld, 1 tillbud.

Alla incidenter är rapporterade inom förskolan.

Incidentrapporterna släpar och åtgärder är vidtagna.

Tillbud rapporteras till arbetsmiljöverket.

Avtalet med skolläkaren har sagts upp.

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 notera informationen till protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 206 KS 20 19-762-600

Kvalitetsrapporter 2018/2019

Förvaltningen har sammanställt kvalitetsrapporter för förskola och grundskola gällande
läsåret 2018/2019. Kvalitetsrapporten syftar till att beskriva enheternas verksamhet med
faktaunderlag kopplat till resultatutfall, analysunderlag samt förbuttringsområden till
nästkommande läsår. Kvalitetsrapportema ska säkerställa att huvudmannen och brukare har
kännedom om sektorns kvalitativa nivå för läsåret 2018/2019. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-10-01 § 45 föreslå kommunstyrelsen
att lägga rapporterna till handlingarna.

Sektorchefen för Barn- och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Carina Sändor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

g lägga rapporterna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
.
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§ 207 KS 2019-761-600

Verksamhetspian 2019/2020

Förvaltningen vill informera huvudmannen gällande förskolans och grundskolans
verksamhetsplaner rör läsåret 20 19/2020. Sektor Barn och utbildnings verksamhetspianer
20 19/2020 syftar till att tydliggöra förskolans och grundskolans intentioner och målsättning
med riktade insatser för innevarande läsår. Verksamhetsplanen ska säkerställa att
huvudmannen och personal har kännedom om sektorns kvalitativa ambitionsnivå och
målbild för läsåret 20 19/2020. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-10-01, § 46 föreslå kommunstyrelsen
att lägga verksamhetsplanerna till handlingarna.

Sektorchefen för Barn- och utbildning 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.

Kommunstvrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottets

lägga verksamhetsplanerna till handlingarna.

• Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§208 KS2017-1122-lOl

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskallebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber 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 2019-10-02, § 139 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Jonny Emtin (SD), Ulf Kjellin (L) 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

att lägga informationen till handlingarna.



Skinnskattsl
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-10-22 Sid. 291

§ 209

Upplösning av NVU

Aktuell information ska ges av kommunchefen från förvaltningens perspektiv och
information från politikens perspektiv av ordförande vid varje sammanträde med
kommunstyrelsen. Punkten kommer finnas med i dagordning tills ärendet är ifirdigbehandlat.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (Sj, Sabine Thungren (5), Carina Såndor (L),
Staffan Strid (M), och Jonny Emtin (SD).

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§210 KS2019-166-101

Årsredovisning 2018 Norra Västmanlands samordningsförbund

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

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade föreslå kommunfullmäktige 2019-10-02, § 142
att fastställa upprättad årsredovisning för år 2018 för Norra Väsimanlands
samordningsförbund.

bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Roger Ingvarsson (S), Elisabeth Åberg (L), och Helena Norrby (C) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Helena Nykänen (S) tjänstgör som ersättare för Roger lngvarsson (8), Tohias Jarstorp (L)
tjänstgör som ersättare för Elisabeth Äberg (L) och Ulf Kjellin (C) tjänstgör som ersättare
för Helena Norrby (C).

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (8).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förlag föreslå
kommunfullmäktige

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

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.
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§ 211

Fericarbete 2019

KS 20 19-695-023

Förvaltningen har upprättat en rapport över feriejobb sommaren år 2019 som ska godkännas
av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, § 143 föreslå kommunstyreisen

godkänna upprättad rapport
att lägga rapporten till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Ulf Kjellin (C) och Staffan Strid (M).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Iedningsutskottets förslag

att godkänna upprättad rapport.

att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanträdet ajoumeras för paus.

Sammanträdet återupptas.
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§212 KS2019-245-037

Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund

Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap
Miljöbalken. Förbundet ska dock inte besluta om renhållningstaxa. Beslutet fattas i
respektive kommuns kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.
Bilagor är sedan tidigare utskickat i ärendet, vid behov av nya kopior kontaktas
kommunsekreteraren. Det kommer att finnas några exemplar vid sammanträdet.
VafabMiLjö kommer att delta vid sammanträdet klockan 13:00.

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

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-15, § 40
att avge följande svar:
Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet av en enhetlig taxa. Skinnskattebergs
kommun blir den stora förloraren. Kommunen har redan idag kostnadstäckning och
kommunens medborgare skulle med den nya taxan betala ett överpris. Skinnskattebergs
kommun motsätter sig även att möjligheten tili hemkompostering avgiftsbeläggs.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22. § 86 föreslå kommunfullmäktige
4 godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1januari
2020.

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

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28. § 120
att ärendet tas upp på nästa sammanträde med ledningsutskottet i avvaktan på beslut i KAK
och Fagersta kommun.

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, § i4 1 föreslå kommunfullmäktige
fl godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö kommunalförbund att gälla från 1januari
2020.

JJusan.Utdragsbestyrkande
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§ 212 forts.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.
San von Walden (SD) tjänstgör som ersättare för Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Representanter från VafabMiljö deltar vid sammanträdet och svarar på frågor.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5). Anders Nordenbris (L), Elisabeth Åberg (L),
Pentti Lahtinen (S), Helena Norrby (C), Jonny Emtin (SD) och Bo Oberg (M).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Helena Norrby (C) yrkar att ärendet återremitteras med syfte att omförhandla prisbilden
vad gäller gemensamma taxan.

Tobias Jarstorp (L) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) förslag på återremiss.

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige
iL godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö kommunalförbund att gälla från 1januari
2020.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras med syfte att
omrörhandla prisbilden vad gäller gemensamma taxan eller om ärendet ska avgöras
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Votering begärs och genomförs.

Voteringen utfaller så att Helena Norrbys (C) yrkande om återremiss får 6 röster och
ledningsutskottets förslag får 5 röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Helena Norrbys (C) yrkande.

De ledamöter som röstar för Helena Norrby (C) förslag att återremittera ärendet är
Bo Oberg (M), Elisabeth Aberg (L), Helena Norrby (C), Tobias Jarstorp (L), San von
Walden (SD) och Jonny Emtin (SD).

De ledamöter som röstar för ledningsutskottets förslag är Lena Lovén Rolén (5). Helena
Öling (5), Pentti Lahtinen (5), Roger Ingvarsson (5) och Sabine Thungren (S).

Kommunstyrelsen beslutar

aft ärendet återremitteras med syfte att omförhandla prisbilden vad gäller
gemensamma taxan.
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnsktteLi€P
&iErnmun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 19-10-22 Sid. 299

§ 212 forts.

Reservation från Lena Lovén Rolén (S), Helena Öling (S), Peniti Lahtinen (S), Roger
Ingvarsson (S) och Sabine Thungren (S).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§213 KS2019-772-l01

Sammanträdesschema för politiska organ i Skinnskattebergs
kommun år 2020

Sammanträdesschema för politiska organ i Skinnskattebergs kommun för år 2020 har
upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige respektive nämnder. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-10-02, § 145 föreslå kommunstyrelsen
att anta sammanträdesschema år 2020 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott.

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, 145 föreslå kommunfullmäktige
att anta sammanträdesschema för år 2020 för kommunfullmäktige.
fl anta upprättad plan för ekonomiska uppföljningar för år 2020.

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 sammanträdesschema år 2020 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag
beslutar föreslå kommunfullmäktige

g anta sammanträdesschema för år 2020 för kommunfullmäktige.

anta upprättad plan för ekonomiska uppföljningar för år 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§214 KS2018-1026-009

Uppsägning av upphandlingssamarbetet Avesta, Norberg och
Skinnskatteberg

Avesta kommun inkom 2018-12-12 med ett protokoll där Avesta kommunfullmäktige
20 18-12-10 § 186 beslutat att upphandlingssamarbetet sägs upp, en utredning genomförs
om Avesta kommuns möjlighet att ingå i ett annat upphandlingssamarbete alternativt
endast vara en enhet som upphandlar för Avesta kommunkoncern, oavsett om kommunen
ansluter sig till ett annat samarbete ska en viss grundbemanning behållas som ansvarar för
Avesta kommunkoncerns upphandlingsbehov för de delar som ingår i ett samarbetsavtal.
Förvaltningen har under året sökt olika lösningar för kommunens upphandlings- och
inköpsarbete. Förvaltningen har inventerat de behov kommunen har samt hur en eventuell
framtida organisation gällande upphandlings- och inköpsfrågor kan se ut. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-10-02, § 148 föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun inrättar en egen organisation för upphandlings- och inköp
med organisatorisk tillhörighet i kommuniedningen.
g finansieringen av upphandlings- och inköpsfunktion sker genom att medel avsatta till
upphandlingssamverkan överförs till kommunledningen.
att 200 000 kr till uppbyggnad och utveckling av upphandlings- och inköpsfunktionen
finansieras via utvecklingsmedel.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Ulf Kjeltin (C)

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun inrättar en egen organisation för upphandlings- och inköp
med organisatorisk tillhörighet i kommunledningen.

att finansieringen av upphandlings- och inköpsfunktion sker genom att medel avsatta till
upphandlingssamverkan överförs till kommunledningen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 214 forts.

att 200 000 kr till uppbyggnad och utveckling av upphandlings- och inköpsfunktionen
finansieras via utvecklingsmedel.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

.
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§ 215 KS 2019-503-101

Utbetalning av kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen årligen besluta om utbetalning av
kommunalt partistöd. En tjänsteskrivelse finns upprättad 1 ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-10-02, § 149 föreslå kommunfullmäktige
att partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunfullmäktige i budget år 2020.

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag att röreslå
kommunfullmäktige

an partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunfullmäktige i budget år 2020 och
att panistöd för år 2020 utbetalas till följande partier: Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§216 KS2019-817-l0l

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag år 2019

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

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Bo Öberg (M).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§217 KS2019-674-101

Ny ersättningsmodell och ny förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

n
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§ 217 forts.

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

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

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

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

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

Indexuppräknas.

IS. SF1 ersättningar till externa utbildningsanordnare hanteras direkt av ägarkommunerna
via faktura per elev. Eventuella resekostnader för SF1 studier vid annan ort bör täckas
av etableringsersättningen.

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

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

18. Ekonomienheterna i respektive ägarkommun ges i uppdrag att tillsammans med NVU
arbeta fram grunder för elevavräkningar och justeringar då en ny ersättningsmodell
bygger på ett antaganden om antal elever och vad de studerar. Justeringar kan behöva
göras uppåt eller nedåt för NVU och respektive ägarkommun. Modellen innebär att

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 217 forts.

NVU får en prognosticerad ersättning som justeras via elevavräkning 2020-02-15,
därefter 2020-09-15 osv.

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

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

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

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

202 1.
2. Programersättningar utgör grund för ersättning till NVU.
3. Programersättningar fastställs till 90 procent av föreliggande riksprislista hos

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

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

5. Ersättning för modersmålsundervisning införs som ett tilläggsbelopp för elever som
studerar vid nationella program. Innebär att NVU erbjuder modersmMsundervisning för
elever som så önskar och är behöriga till det i enlighet med skollagstiftning. Beloppet
fastställs till 8000 kronor/elev/läsår för elever vid nationella program frän år 2020. För
studerande vid introduktionsprogrammen ingår modersmäl i gwndersättningen.
Införande av denna strukturpeng följs upp och revideras eventuellt inför år 2021.

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

7. Elever som studerar interkommunalt administreras av NVU. Ägarkommunerna ersätter
NVU för dessa elever inklusive resekostnader, avräkningsdatum 15/9 och 15/2. NVU

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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informerar ägarkommunerna om elever som avslutar studier hos NVU samt externa
utbildningsanordnare för en aktiv ungdomsuppföljning i respektive ägarkommun.

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

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

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

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

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

13. Pris per studerande vid Lärvux fastställs till 62412 kr/elev i 20 19-års siffror.
14. SF1 ersätts till befintligt fast belopp för de elever som studerar vid NVU.

Indexuppräknas.

15. SF1 ersättningar till externa utbildningsanordnare hanteras direkt av ägarkommunema
via faktura per elev. Eventuella resekostnader för SF1 studier vid annan ort bör täckas
av etableringsersättningen.

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

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

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

19. NVU hanterar och söker specialinriktade statsbidrag för ägarkommunerna i enlighet
med statsbidragskalendern för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning,
Lärvux samt SPI.

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

syfte att erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningar.

att ett införande av en ny ersättningsmodell omfattande gymnasiet, vuxenutbildningen,
lärvux samt SF1 innebär att NVU i samband med budgetberedningen våren 2019 1 respektive
ägarkommun tar fram en elevprognos för vardera ägarkommun med prognostiserat
ekonomiskt utfall i enlighet med de villkor och förutsättningar som gäller för den nya
ersättningsmodellen. Prognosen utgör de preliminära budgetramarna för NVU år 2020.
Prognosen justeras i efterhand i enlighet med datum för elevavräkning

ii Kommuncheferna ges i uppdrag att skriva fram en ny förbundsordning till respektive
kommunfullmäktige senast september 2019

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, 151 föreslå kommunfullmäktige
att fastställa den föreslagna förhundsordningen för Norra Västmanlands utbildningsförbund
att gälla från och med 1januari 2020.
att fastställa ersättningsnivåer i enlighet med Ersättningsmodell för NVU gällande från 1
januari 2020.
att Norra Västmanlands ekonominämnd ges i uppdrag att tillsammans med Norra
Västmanlands utbildningsförbund överväga och föreslå ekonomiska övergångsvillkor för
Norra Västmanlands utbildningsförbund. Förslaget skall presenteras medlemskommunerna
innan 1januari 2020.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Kommunstyrelsen yttrar sig i ärendet.

teande Utdragsbestyrkande
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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 faststäLla den föreslagna förbundsordningen för Norra Västmanlands utbildningsf&bund
att gälla från och med 1januari 2020.

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

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§218 KS2018-521-031

Uppsägning av avtal avseende ersättningen till Svenska För
Invandrare (SF1)

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 19-08-27, § 36 att ge förvaltningen i uppdrag att
komplettera underlaget med fördjupad information kring antal undervisningstimmar, att ta
fram en kostnadsberäkning gällande undervisning helt i egen regi, fl presentera
möjligheten till samverkan med grundskolan enligt språkbadsmodell. Förvaltningen har
kompletterat underlaget med förtydligande gällande antal undervisningstimmar samt
språkbad för SFI-elever i samverkan med grundskolan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 100 föreslå kommunstyrelsen
att omförhandla det gamla avtalet med NVU och indexuppräkna 2013 års ersättningsnivå
tilL dagens nivå, som för år 2019 beräknas till 50885 kr om PVK (prisindex för
kommunalverksamhet) föLjs, samt att utöka samarbetet med Skinnskattebergs integrations
och arbetsmarknadsenhet så att en lokal flexibel stödundervisning sker it.ex. Swrelokalen
för Skinnskattebergs eleverna.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 119
att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget att räkna på konsekvenserna av
att använda en extern utförare.

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-05-21, § 25 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 97
att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsutskottet för ytterligare beredning.

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 19-08-27, § 36
att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera underlaget med fördjupad information kring
antal undervisningstimmar.
att ta fram en kostnadsberäkning gällande undervisning helt i egen regi.
att presentera möjligheten till samverkan med grundskoLan enligt spräkbadsmodell.

Barn-och utbildningsutskoitet beslutade 2019-10-01, § 44 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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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 barn-och utbildningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 219 KS 2019-756-201

Belysningspian och rapport investeringsbehov vägbelysning

Skinnskattebergs kommun förvaltar ca 1300 ljuspunkter. Dessa är i varierande ålder och
skick. Vid en besiktning konstaterades att ca 800 stolpar är över 40 år och ca 100 stolpar är
av akut karaktär. Rapport investeringsbehov ska ligga till grund för budgetering av
reinvestering över en 10 års period. Belysningspianen ska ligga till grund för hur
kommunen ska hantera sin belysningsanläggning på så väl kort som lång sikt. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 19-10-04, § 53 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna belysningsplan för Skinnskattebergs kommun.
att lägga rapporten till handlingarna.

Planeringsstrategen föredrar ärendet.

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

att godkänna belysningsplan för Skinnskattebergs kommun.

att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 220

Användning av kommunal mark

KS 2019-755-101

Längs med Nedre Vättern i tätorten Skinnskatteberg löper en strandpromenad på ca 4 km.
Genom åren har flera båtägare förankrat sina båtar och flottar längs med promenaden.
Flera enskilda bryggor har byggt och förankrats ner till Nedre Vättern. På vintern förvaras
båtarna längs med promenaden. Flera husägare har under åren flyttat ut tomtgränsen mot
den kommunala marken genom att bygga bodar, vedupplag, husvagnsförvaring och
odlingar. Under våren har sektor Teknik och service utfört röjning och städning vid
strandpromenaden. Diskussioner har uppkommit i och med detta och regler för användning
av kommunalmark behöver förtydligas. En tjänsteskrive[se i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 19-10-04, § 54 föreslå kommunstyrelsen
gg anta regler för användning av kommunal mark.

Planeringsstrategen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Pentti Lahtinen (S), Ewa Olsson Bergstedt
(SD), Helena Norrby (C) och Anders Nordenbris (L).

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag g anta regler för användning
av kommunal mark.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att anta regler för användning av kommunal mark.
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§221 KS2018-251-101

Förslag till reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 5 att anta förslaget till flaggpolicy daterat
20 18-10-30, att flaggpolicyn ska utökas med sverigefinnarnas officiella flagga på
sverigefinnarnas dag 24 februari. Då allmänna flaggdagar bestäms av riksdagen kan dessa
ändras oregelbundet. För att inte policyn ska behöva revideras var gång det sker finns ett
förslag till reviderat reglemente. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 37, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 52, föreslå kommunfullmäktige
j anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning
att § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för flaggning i
enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande flaggning

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-06-04, § 30 enligt kommunstyrelsens förslag
g anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning
art § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för flaggning i
enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande flaggning

Tekniska utskottet beslutade 20 18-12-14, § 107, föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 20 18-10-30

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-15, § 23 enligt tekniska utskottets förslag föreslä
kommunfullmäktige
att anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 20 18-10-30

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-Il, § 5
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 20 18-10-30
att flaggpolicyn ska utökas med sverigefinnarnas officiella flagga på sverigefinnarnas dag
24 februari.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnska
& - mun SammantradesprotokoN

Kommunstyrelsen 2019-10-22 Sid. 316

§ 221 forts

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag förslå
kommunfullmäktige

att anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 20 19-08-26.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§222 KS2019-263-l01

Svar på motion gällande Haraldsjödammen

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

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10. § 126

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
kommun fullmäktige
att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutade 20 19-06-03, § 54
att ärendet åteffemitteras för ytterligare beredning.

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Pentti Lahlinen (S),
Ulf Kjellin (C), Roger Ingvarsson (5), Jonny Emtin (SD) och Elisabeth Aberg (L),
Anders Nordenbris (L), Sabine Thungren (S), Tobias Jarstorp (L) och Helena Nykänen
(5).

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med motiveringen
att kommunen bör ha kontroll på dammen för att garantera vattennivån i Liensjön.

Pentti Lahtinens (5) yrkar föreslå kommunfullmäktige g avslå motionen.

Helena Norrby (C) yrkar bifall till Bo Öbergs (M) förslag.

Kommunchefen yttrar sig.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ewa Olsson Bergstedt (SO) yrkar att ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde
med kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas till nästa ordinarie sammanträde
med kommunstyrelsen eller om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen
beslutar ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen.

erandesn.

Utdragsbestyrkande
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§223 KS2019-898-101

Val av ledamöter till Näringslivsråd.

Kommunstyrelsen ska välja ledamöter till näringslivsrådet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan utse politisk representation i
näringslivsrådet för perioden 20 19—2022 enligt följande:

Ordinarie Lena Lovén Rolén (S), ersättare Helena Öling (S),
Ordinarie Carina Sindor (L). ersättare Bo Oberg (M),
Ordinarie Ewa Olsson Bergstedt (SD) ersättare Jonny Emtin (SD),
Ordinarie Helena Cederberg (V), ersättare vakant (V),
och finner frågan med ja besvarad.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att välja ordinarie Lena Lovén RoLén (S). ersättare Helena Öling (S), ordinarie Carina
Silndor (L). ersättare Bo Oberg (M), ordinarie Ewa Olsson Bergstedt (SD) ersätÉare Jonny
Emtin (SD). ordinarie Helena Cederberg (V), ersättare vakant (V) för perioden 20 19-
2022.

.Jterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§224 KS2019-899-IOl

Val av ledamöter till Kommunalt pensionärs- och
funktionshindersråd.

Kommunstyrelsen ska välja ledamöter till kommunala pensionärs- och
funktionshindersrådet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Elisabeth Åberg (L), Anders Nordenbris (L)
och Roger Tngvarsson (S).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan utse politisk representation i
pensionärs- och funktionshindersrådet för perioden 20 19—2022 enligt följande:

Ordinarie Lena Lovén Rolén (S), ersättare Roger Ingvarsson (5),
Ordinarie Elisabeth Åberg (L), ersättare Tobias Jarstorp (L),
Ordinarie Ewa Olsson Bergstedt (SD), ersättare Jonny Emtin (SD),
Ordinarie Elisabeth Skog (V), ersättare Ingrid Sköldin (V),
och finner frågan med ja besvarad.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att välja ordinarie Lena Lovén Rolén (5), ersättare Roger Ingvarsson (5), ordinarie
Elisabeth Aberg (L), ersättare Tobias Jarstorp (L), ordinarie Ewa Olsson Bergstedt (SD),
ersättare Jonny Emtin (SD), ordinarie Elisabeth Skog (V). ersättare Ingrid Sköldin (V) för
perioden 20 19—2022.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 225 KS 2019-903-101

Ishall - Initiativ

Lena Lovén Rolén (S) och Lena Öling (S) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Ulf Kjellin (C), Ewa Olsson
Bergstedt (SD),

Bo Öberg (M) yrkar att initiativet avslås med motivering att det redan finns en utredning.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar att initiativet bifalls.

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

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

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) yrkande att avslå initiativet mot Lena
Lovén Roléns (S) yrkande att bifalla initiativet och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Lena Lovén Roléns (S) förslag.

Bo Öberg (NI) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla initiativet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnskatteL!€Fs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-10-22 Sid. 322

§226 KS2019-904-l01

Sjönära tomter - Initiativ

Lena Lovén Rolén (S) och Lena Öling (S) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Bo Öberg (N’I).

Bo Öberg (M) yrkar initiativet avslås med motivering att det finns en motion gällande
detaljplaner där sjönära boende ingår.

Lena Lovén Rolén (S) yrkar att initiativet bifalls.

Lena Lovén Rolén (S) förtydligar att initiativet gäller mark i område Vätterskoga.

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

Ordföranden ställer proposition Lena Lovén Roléns (S) yrkande bifalla initiativet mot
Bo Öbergs (M) yrkande att avslå initiativet och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Lena Lovén Roléns (S) förslag.

Bo Öberg (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla initiativet.



Skinnskattet?s
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-10-22 Sid. 323

§227 KS2019-905-IOl

Välfärdsportar - Initiativ

Lena Lovén Rolén (S) och Lena Öling (S) har inkommit med ett initiativ i rubricerar ärende.
Kommunstyrelsen ska besluta i iirendeL

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Norrby (C), Anders Nordenbris (L) och
Tobias Jarstorp (L).

Helena Norrby (C) yrkar att initiativet bifalls.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla initiativet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

1



Skinnskatte
mWoun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 19-10-22 Sid. 324

§ 228 KS 2019-906-101

SBO - Initiativ

Lena Lovén Rolén (5) och Lena Öling (5) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Bo Öberg (M).

Lena Lovén Rolén (5) förtydligar att skrivningen i initiativet:
aktuell fastighet är Yjockarbcrgsvägen 8 A, 8, C.” stryks.

Och att andra stycket: Detta beslut innebär att försäljningen av Klockarbergsvägcn
parkeras i handläggningen då det inte är görligt att sälja och skapa bostadsomvandllng i
samverkan med 580 samtidigt stryks . Initiativet ska gälla fastigheter och inte någon
utpekad.

Lena Lovén Rolén (Sj yrkar att initiativet bifaLls med föreslagna ändringar.

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

Ordföranden ställer proposition Lena Lovén Roléns (5) yrkande att bifalla initiativet mot
Bo Öbergs (M) yrkande att avslå initiativet och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Lena Lovén Roléns (S) förslag.

Bo Öberg (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla initiativet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskatt hvti
• o mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-10-22 Sid. 325

§ 229 KS 20 19-282-700

Upphandling av undersökningstjänst för nationella
brukarundersökningar inom socialtjänsten — inhämtning av
fullmakt

Kommunstyrelsen ska besluta om att ge fullmakt till Sveriges Kommuner och landsting att
genomföra upphandling och i rörekommande fall även handlägga överprövnings- och
överk]agandeärenden av ramavtal avseende undersökningstjänst för nationella
brukarundersökningar inom socialtjänsten för åren 2020—2023.

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

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ge SKL fullmakt att genomföra upphandling och i förekommande fall även handlägga
överprövnings- och överklagandeärenden av ramavtal avseende undersökningstjänst för
nationella brukarundersökningar inom socialtjänsren för åren 2020—2023 för Skinnskatteberg
kommuns räkning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L



Skinnska
- mmun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-10-22 Sid. 326

§ 230

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-04, §
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, verksamhetsplan,
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
äterrapportera vid nästföljande kommunstyrelsesammanträde. Aterrapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Roger Ingvarsson (5) rapporterar från Norra Västmanlands Samordningsförbund
konferensdagar 17 och 18oktober2019.

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

-.



Skinnska ebt
ix ommun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20L9-lO-22 Sid. 327

§ 231

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

gK



Ck kttb
Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 19-10-22 Skf. 328

§232 KS2019-871-002

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.



Skinnska.ttebéF
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-10-22 Sid. 329

§ 233

Delgivningar

Skinnskattebergs kommun
190930
Värd- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-09-30

Skinnskattebergs kommun
191001
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2019-10-01

Skinnskattcbergs kommun
191002
Ledningsutskottet. protokoll 2019-10-02

Skinnskattebergs kommun
191004
Tekniska utskottet, protokoll 2019-10-04

Sveriges kommuner och landsting
2019-09-10
Inbjudan konferens kring att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hela Sverige
2019-09-24
Inbjudan Lokalekonomidagama 5—6 december 2019.

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

Kommunstyreken beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.



Skinnska .

• ommun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 19-10-22 Sid. 330

§ 234

Övriga frågor

Bo Öberg (M) ställer en fråga om bildande av fastighetsbolag.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) ställer en fråga om gatubelysning på Bergstigen.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) smiler en fråga om rekryteringsprocessen och återkoppling vid
ansökan.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) ställer en fråga om kommuntal tilldelning av nyanlända.

Kommunchefen svarar.



Postlista Skinnskattebergs
kommun

2019-10-09 TARJA ISOMÄKI
Urval; Ärende — KS-2019-871: ‘25278’; Status - ALLM: ALLM1

Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Handliiggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Fländelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-201 9-871 2019-10-08 Lpprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut 125. Beslut om fardtjänst ink beslut om ledsagare och fordonstyp, enligt

fasställda regler.3 beslut under perioden 190601-190831.

KS-201 9-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut 126 Beslut om tillstånd till riksfdrdtjänst.5 beslut under perioden 190601-

190831

KS-20 19-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut IIS. Beslut ifråga om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård.8

beslut i perioden 190601-190831,

KS-20 19-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut III. Beslut i fråga om bisrånd i form av särskild boendeform.

KS-20 19-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt.beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut 110. Beslut ifråga om hjälp hemmet 9 beslut bistånd tn’gghetslarm.l 1

beslut bistånd hemtjänst .1 perioden 190601-190831.

KS-2019-871 2019-10-06 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut 126. Beslut om tillstånd till riksffirdtjänst. 2 beslut i perioden 190601

190831.

1(5-2019-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut IIS. Beslut ifråga om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård.8

beslut under perioden 190601-19083 1.

1(5-2019-871 2019-10-08 Upprättad TES

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut 125. Beslut om färdtjänst inkl beslut om ledsagare och fordonstyp enligt

fasställda regler.7 beslut i perioden 190601-190831.



Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Ilandläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbetcckning
Ärendetyp Ärendemening
Hiindelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-201 9-871 2019-1 0-08 LTpprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut III. Beslut i fråga om bistånd form av särskild boendeform. 1 beslut i

perioden 190601-190831.

KS-20 19-871 2019-10-08 Lppränad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut 110. Beslut ifråga om hjälp i hemmet9 beslut om trygghetslarm.22 beslut om

bistånd hemtjänst..Perioden 190601-190831.

KS-20 10-871 2019-10-08 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut Al. Bidrag till Pöreningi beslut 190925 Skötselbidragl beslut uthymingav

Folkets Park.

KS-2019-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut F 28. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade4 beslut i perioden 190503-

190723

KS-20 19-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut AIk 4 Beslut om serveringstillstånd. 1 beslut 190012 Skogsmäsirskolans

syudentkår.

KS-20 19-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Deletzationsbeslut sor 2 Övervägande ronsaatt placering, i beslut.SOC 1. Godkännande

nätverkshem!familjehem. 1 beslut.Vou 190930

KS-2019-871 2019-10-08 Upprättad TES

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 153. Ansökan om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 1

beslut.SOC 2 Övervägande om fortsatt vård.4 beslut Vou smtr 190624.

1(5-2019-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut S0C76. Omprövning av beslut av fortsatt behandling.2 beslut Vou smtr

190826.

1(5-2019-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut Al Bidrag till föreningar 1910032 underlag med specifikation på föreningar

som erhållit bidrag.

2



Händelse
Diarienummer Iländelsedatum Riktning FlandBiggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteekning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-20 19-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SDC 54. BoU kontaktfamilj förlängs.2 beslut i perioden 190901-190930

KS-2019-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 70. BoU utredning en! SoL II:! inleds ej. IS beslut i perioden 190901-

190930.

KS-20 19-871 2019-10-08 L’pprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 71. Bou Utredning inledss beslut i perioden 190901-190930.

KS-20 19-871 20! 910-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Deleizationsbeslut SOC 42. Ekonomiskt bistånd utredning inleds, avslutas och beviljas.Totalt

136 beslut i perioden 190901-190930.

KS-20 19-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslumnderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 101. Faderskap fastställt,5 fastställande under perioden 190901-190930.

KS-201 9-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Dc!egationsbeslut SOC 108. F8:Avge yttmndejml 6 kapi yttrande i perioden 190901-190930.

KS-20 19-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 156. Familjehem godkänt fdr ev uppdrag. 1 beslut i perioden 190901-

190930.

1(5-2019-871 2019-10-08 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 102. Rättsgenetisk undersäkningi beslut i perioden 190901-190930.

KS-20 19-871 2019-10-09 Upprättad TIS

Delegation. altesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslutkommunshrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 84. Vuxna institutionsplacering.2 beslut i perioden 190901-1 90930.

1(5-2019-871 2019-10-09 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut Soc 94. Vuxna utredning eni 7 § LVM inleds.2 beslut i perioden 190901

190930.

3 (4)



Händelse
Diadenummer Iländelsedatum Riktning ilandläggare Tillhör postlista
Namn Fastiglietsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekatcgod Rubrik
Sekretess
KS-20 19-871 201 9-10-09 Upprättad IIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 95. Vuxna utredning eni 7 § LVM avslutas.3 beslut i perioden 190901-

100930.

KS-20I9-87l 2019-10-09 uppräftad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 69. Vuxna utredning enl SoL 11:1 5 beslut inleds, 1 avslutas umed

åtgärd och 20 beslut utredning inleds ej i perioden 190901-190930.

KS-20 l 9-871 2019-10-09 Upprättad IIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 72. Vuxna utredning avslutas utan åtgärd.l beslut i perioden 190910-

l90930.

KS-20 19-871 2019-10-09 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-10-22
Delegationsbeslut SOC 174. Överklagande beslut omprövas ej enl 27 § 1 beslut i perioden

10000 1-190930.

4(4)


