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Övriga deltagare

Utses att justera:

Stora sammanträdesmmmet, kommunhuset den 26november2019 kl. 08:30-17:15
Lena Lovén Rolén (5), ordf. ej § 272 pga. jäv
Helena Oling. (5), 1: e vice ordf. 272
Carina Sändor, (L), 2: e vice ordf, ej § 272 pga. jäv
Pentti Lahtinen (S). ej § 272 pga.jäv
Roger Ingvarsson (5)
Sabine Thungren (S)
Elisabeth Åberg (L), ej § 272 pgajäv
Helena Norrby (C)
Bo Oberg (M)
Jonny Emtin (SD)
San von Walden (SD), tjänstgörande ersättare, ej § 272 pgajäv

Helena Nykänen (5), ej tjänstgörande ersättare, tjänstgörande ers. § 272
Soili Raja Aho (5), ej tjänstgörande ersättare, tjänstgörande ers. § 272
Tobias Jarstorp (L), ej tjänstgörande ersättare, § 235—247, samt § 264
Anders Nordenbris (L). ej tjänstgörande ersättare, ej § 272 pga jäv.
Ulf Kjellin (C), ej tjänstgörande ersättare235-271, 273—281 tjänstgörande § 272
Sara Pettersson Ruyter, revisionens ordförande, § 236
Camilla Karlsson, sakkunnig revisor, Kom Redo, § 277
Asko Klernola, sektorchef Barn och utbildning. § 241
Olle Karlsson, sektorchef Teknik och service, § 242—248 samt § 264
Sam Hamberg, fastighetschef § 242—248 samt § 264
Jan Byström, ekonomichef § 277
Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Tarja Isomäki. kommunsekreterare
Christine Larsson, kommunsekreterare § 235—276
Anna Eriksson. Statens bostadsomvandling AB § 264
Ola Nilsson, Statens bostadsomvandling AB § 264

Roger Ingvarsson (5) och Helena Norrby (C)

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

1 C

elena Öling (S)’272

Helena Norrby (C)
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Sammanträdesdatum
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Förvaringsplats för
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Kommunstyrelsen

2019-11-26

2019-11-28

Kommunledning/Underskrift

Datum för
anslags nedtagande 20 19-12-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret torsdag den 28 november kl. 08:30Underskrifter: Plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Justerande

0 Lena Lovén Rolén (S), ej § 272

Roger Tngvarsson (5)
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Ändring i föredragningslista

Kommunstyrelsen beslutar

att ärende Information från revisionen läggs till dagordningen och blir nytt ärende 2.

fl ärende Statens bostadsonn’andling AB, SBO-presentation läggs till dagordningen och
blir nytt ärende 32.

att ärende 8. Förberedelse tillföt’säljning av Klockarbergsvägen flyttas och blir nytt ärende
33.

att ärende Avtal om gemensamt ledningssvstetn 1 Räddningsregion Bergslagen läggs till
dagordningen och blir nytt ärende 43.

ärende Revidering av Taxa och avgzfierör år 2020. Sorning 3.2 läggs till dagordningen
och Nir nytt ärende 44.

gfl ärende Avfallstaxa 2020fdr VafabMiljö Kommunaiförbund läggs till dagordningen och
blir nytt ärende 45.

gfl ärende Delårsbokshit per 2019-08-3]för Skinnskattebergs kommun flyttas och blir nytt
ärende 46.
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§ 236

Information från revisionen

Kommunstyrelsen fAr på sammanträdet information från

Sara Pettersson Ruyter informerar kort om mejlutskick av enkät till förtroendevalda i
kommunstyrelsen inför kommande granskning från revisionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rotén (5).

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

fl lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 237

Kommunchefen informerar

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

Kommunchefen informerar om att arbetsläget i förvaltningen är ansträngt.
Ekonomiavdelningen har vakanta tjänster. Arendemängden i kommunstyrelsen behöver ses
över.

Upphandling i Avesta som ska över i kommunens egen regi kräver resurser.

Miljömålen är ett stort arbetsområde för förvaltningen är i uppstartsskede.

Förvaltningen har ansökt om att ingå i projekt “Glokala Sverige” och svar kommer i januari
om vi blir uttagna till projektet. Fossilfria transporter är också ett projekt där vi ingår.

KTH startar ett EU projekt, Viable Cities, att möta klimatmålen där Örjan Svane är
projektledare. 10 städer ska utses till deltagare i projektet och Skinnskattebergs kommun
har anmält intresse om att vara en av dem. Orjan Svane kommer i januari och ger mer
information.

Folkhälsoplanen kommer att arbetas fram av sista års studenter på MDH.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§ 238

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 2019-10-0 1, § 43 föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet.

Sabine Thungren (S). ordförande i Barn- och utbildningsutskottet föredrar ärendet.

Under perioden 2019-08-20—2019-11-04 har följande rapporterats:

14 st. fysiskt våld, 5 st. kränkande tilltal, 1 st. tillbud och 2 st. övriga incidenter.

Incidentrapporterna har släpat och är rapporterade från terminsstarten till nu.

Åtgärder är vidtagna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Sabine Thungren (S) och Helena Norrby (C).

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

Kommunstyrclsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskoftets förslag

fl notera informationen till protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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239 KS 2017-1122-101

Bredbandsutbyggnaden 1 Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli2016 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 2019-11-06, § 159 föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen 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 ledningsutskottets förslag

fl lägga informationen till handlingarna.
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§ 240

Upplösning av NVU

Aktuell information 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 färdigbehandlat.

Senaste behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 209
att lägga informationen till handlingarna.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Carina Såndor (L) yrkar j kommunstyrelsens ordförande till kommunstyrelsen, med
beredning i ledningsutskottet, tar fram ett underlag för beslut om inriktning och direktiv för
Skinnskattebergs arbete med upplösningen av NVU.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens ordförande till kommunstyrelsen, med beredning i ledningsutskottet,
tar fram ett underlag för beslut om inriktning och direktiv för Skinnskattebergs kommuns
arbete med upplösningen av NVU.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande—
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§241 KS2019-347-lOl

Utredning gällande öppnande av fritidshem och lågstadieskola i
ytterområdena

Ett initiativ om utredning gällande öppnande av fdtids och eventuellt lågstadieskola i
ytterområdena har inkommit till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-
14, § 98, att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka intresse, förutsättningar och underlag
för öppnande av fritids i de olika ytterområdena, att ge förvaltningen i uppdrag undersöka
intresse, förutsättningar och underlag för öppnande av förskoleklass i de olika
ytterområden, att ge förvaltningen i uppdrag undersöka intresse, förutsättningar och
underlag för öppnande av lågstadieskola i de olika ytterområdena, att ge förvaltningen i
uppdrag att om endast ett fatal är intresserade av fritidsplats se övermöjligheten att
integrera fritids i förskolan i de olika ytterområdena, att utredningen presenteras vid
kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i november 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 19-04-15, § 18 föreslå kommunstyrelsen
att undersöka intresse för öppnande av fritids i de olika ytterområdena
att utreda kostnader för öppnande av fritids i de olika ytterområdena
att undersöka intresse för öppnande av lågstadieskola i de olika ytterområdena
att utreda kostnader för öppnade av lågstadieskola i de olika ytterområdena där varje ort
specificeras var för sig

Kommunstrelsen beslutade 2019-05-14, § 98
g ge förvaltningen i uppdrag att undersöka intresse, förutsättningar och underlag för
öppnande av fritids i de olika ytterområdena.

ge förvaltningen i uppdrag undersöka intresse, förutsättningar och underlag för
öppnande av förskoleklass i de olika ytterområden.
att ge förvaltningen i uppdrag undersöka intresse, förutsättningar och underlag för
öppnande av lågstadieskola i de olika ytterområdena.

ge förvaltningen i uppdrag att om endast ett fåtal är intresserade av fritidspiats se över
möjligheten att integrera fritids i förskolan i de olika ytterområdena.
g utredningen presenteras vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i november.

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-11-05, § 53 föreslå kommunstyrelsen
fl lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 241 forts.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Carina Såndor (L), Sabine Thungren (5), Helena
Norrby (C), Tobias Jarstorp (L), Elisabeth Åberg (L), Roger Ingvarsson (5) och Anders
Nordenbris (L).

Sektorchefen för Barn och utbildning yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommnnstyrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottets förslag

lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet ajoumeras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 242 KS 2019-263-101

Svar på motion gällande Haraldsjödammen

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

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfidimäktige beslutade 2018-12-10, § 126
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 27 föreslå kommunfiullmäktige
att avslå motionen.

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

Kommunffillmäktige beslutade 2019-06-03, § 54
gfl ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 222
att ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen.

Olle Karlsson nytillträdd chef för Sektor Teknik och service presenterar sig.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M), Roger Ingvarsson (5), Pentti
Lahtinen (5), Tobias Jarstorp (L), Helena Norrby (C), Anders Nordenbds (L) och Jonny
Emtin (SD)

Bo Öberg (M) yrkar att bifalla motionen med motiveringen att vi måste säkerställa att det
finns resewvatten så att vattennivån i Lien kan hållas på en nivå som säkrar våran
vattentäkt, badplats för Riddarhyttan samt campingplats.

Kommunchefen yttrar sig.

Roger Ingvarsson (5) yrkar fl avslå motionen
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

“
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§ 242 forts.

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 föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen mot Roger lngvarssons (S) yrkande att föreslå kommunftillmäktige S
avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Ingvarssons (S)
förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 243 KS 2019-303-101

Ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för gymnastiksalen
Riddarhyttans skola

Ett initiativ har inkommit från Pentti Lahtinen (S) i rnbricerat ärende. Kommunstyrelsen
beslutade 20 19-04-09, § 81 att uppdra åt förvaltningen att göra en ekonomisk kalkyl och
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till, att initieringen bifogas protokollet.
Förvaltningen har tagit fram ekonomisk kalkyl över ombyggnad av gymnastiksalen
tillhörande Riddarhyttans skola i enlighet med initiativet. En tjänsteskdvelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-03-22, § 14, föreslå kommunstyrelsen
att uppdra åt förvaltningen att göra en ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för
kommunstyrelsen att ta ställning till.

initieringen bifogas protokollet.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09, § 81 enligt tekniska utskottets förslag
att uppdra åt förvaltningen att göra en ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för
kommunstyrelsen att ta ställning till.
att initieringen bifogas protokollet.

Tekniska utskottet beslutade 2019-11-08, § 62 föreslå kommunstyrelsen
41i ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att den ekonomiska kalkylen
enbart ska baseras på inriktningen i initiativet som pekar på uthyrning till föreningar med
verksamhet för framför allt barn och unga.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Pentti Lahtinen (S), Pentti
Lahtinen (S), Helena Norrby (C), Carina Såndor (L), Anders Nordenbds (L), Roger
Ingvarsson (S) och Jonny Emtin (SD).

Bo Öberg (M) yrkar att höra om Allaktivitetshuset i Riddarhyttan vill köpa
gymnastiklokalen.

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att ärendet återremitteras till
förvaltningen med uppdrag att den ekonomiska kalkylen enbart ska baseras på inriktningen
i initiativet som pekar på uthyming till föreningar med verksamhet för framför allt barn och
unga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 243 forts.

Kommunchefen yttrar sig.

Sektorchefen för Teknik och service yttrar sig.

Carina Såndor (L) yrkar att lägga informationen till handlingarna.

Fastighetschefen yttrar sig.

Sammanträdet ajoumeras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden meddelar att hon först kommer att ställa proposition på Pentti Lahtinens (5)
yrkande om återemiss. Om detta faller kommer hon att ställa Carina Såndors (L) yrkande
mot Bo Obergs (M) yrkande.

Ordförande ställer proposition Pentti Lahtinens (5) återremissyrkande och finner att det
avslagits.

Votering begärs och ska genomföras genom handuppräckning.

Votedngen faller ut så att återremissyrkandel rar 5 röster och om ärendet ska avgöras idag
får 6 röster.

De ledamöter som bifaller Pentti Lahtinens (5) återremissyrkande är Lena Lovén Rolén
(5). Helena Oling (5), Roger Ingvarsson (5), Sabine Thungren (5) och Pentti Lahtinen (5).

De ledamöter som röstar för att ärendet ska avgöras idag är Helena Norrby (C). Sad von
Walden (SD), Jonny Emtin (SD), Carina Såndor (5), Bo Oberg (M) och Elisabeth Åberg
(L).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer proposition på Carina Såndors (L) yrkande i lägga informationen till
handlingarna mot Bo Obergs (M) yrkande att höra om Allaktivitetshuset i Riddarhyttan vill
köpa gymnastiklokalen (M) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Såndors
(L) yrkande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 243 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 244 KS 2019-863-101

Riktlinje för bidrag till skötsel av grönområden i Skinnskattebergs
kommun

Kommunflullmäktige beslutade den 19 november 2007, § 63, att Bidrag till
vägföreningama i Skinnskatteberg och Riddarhyttan för skötsel av områden som ligger
utanför deras verksamhetsområden utgår med 63 000 kr respektive 16 000 kr. Beslutet
saknar bakgrund till varför bidraget är av denna storlek samt vad bidraget skall användas
till. Bidraget har varit detsamma i 12 år. Det saknas en förklaring till vad bidraget grundar
sig på. Riktlinjen skall klarlägga vad bidraget avser samt omfattning och bidragets storlek.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2019-11-08, § 63 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna riktlinje för bidrag till skötsel av grönområden i Skinnskattebergs kommun.
att riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2020.
att kostnaden finansieras inom ram.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att godkänna riktlinje för
bidrag till skötsel av grönområden i Skinnskattebergs kommun, att riktlinjen ska gälla från
och med 1 januari 2020, att kostnaden finansieras inom ram.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelscn är redo aU gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att godkänna riktlinje för bidrag till skötsel av grönområden i Skinnskattebergs kommun.

att riktlinjen ska gälla från och med 1januari 2020.

att kostnaden finansieras inom ram.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 245 KS 2019-870-101

Bidrag till skötsel av grönområden 1 Skinnskattebergs kommun

Från och med år 2020 förslås i ärende KS 2019-863-101 nya bidragsnivåer för skötseln av
grönområden för Skinnskatteberg och Riddarhyttan. Bidraget styrs av konsumentpdsindex
för oktober månad två år bakåt. Bidraget betalas ut första kvartalet årligen. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-11-08, § 64 föreslå kommunstyrelsen
fl en treårig kompensation för åren 2017—2019 betalas ut första kvartalet 2020.

kompensationen finansieras inom ram.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Pentti Lahtinen (8).

Pentti Lahtinen (8) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att en treårig kompensation
för åren 2017—20 19 betalas ut första kvartalet 2020, att kompensationen finansieras inom
ram.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att en treårig kompensation för åren 2017—2019 betalas ut Första kvartalet 2020.

fl kompensationen finansieras inom ram.
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§ 246 KS 2019-869-260

Markförsäljning till Qstar

Qstar Försäljning AB fick 1998 ett bygglov beviljat (MBN dnr 23/98-332 §9) för
upprättande av en bensinstation i Riddarhyttan, Lienvägen 2. Dåvarande sektorchef för
Teknik och service gav Qstar en muntlig överenskommelse om nyttjanderätten.
Miljöbalkens andra kapitel om Allmänna hänsynsreglers krav är att den som bedriver en
verksamhet ska skaffa sig rätt kunskap för att skydda människors hälsa och miljö. Eftersom
bensinmacken står på kommunens mark kommer en framtida sanering av marken belasta
kommunen pga att det saknas avtal eller överenskommelsen mellan båda parter. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-11-08, § 65 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag tiLl köpekontrakt för
kommunflillmäktige att ta ställning till.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till köpekontrakt för kommunflillmäktige att ta ställning till.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

g ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt för
kommunffillmäktige att ta ställning till.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 247 KS 2019-874-456

Fullmakt att representera medlemskommunerna i samråd
angående producentansvarsförordningar (FNI)

Den 28juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för insamling av
förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya regelverken om
förpackningsavfall och returpapper började gälla den 1januari 2019. 1 förordningen är det
bestämt att det från och med den 1 april 2025 ska vara fastighetsnära insamling (FNI) från
samtliga bostadsfastigheter i Sverige. Kommunstyrelsen skall besluta att ge VafabMiljö
fullmakt att representera medlemskommunema i samråd angående
producentansvarsförordningar (FNI). En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-11-08, § 66 föreslå koinmunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun härmed ger sitt medgivande att VafabMiljö
kommunalförbund, mot bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av
förbundsordningen, har mandat att representerar kommunen i de samråd som kommer att
genomföras med anledning av förändringarna i producentansvarsförordningama för
förpackningar och tidningar.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag .gfl Skinnskattebergs kommun
härmed ger sitt medgivande att VafabMiljö kommunalförbund, mot bakgrund av det
överförda renhållningsansvaret som följer av förbundsordningen, har mandat att
representerar kommunen i de samråd som kommer att genomföras med anledning av
förändringarna i producentansvarsförordningarna för förpackningar och tidningar.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun härmed ger sitt medgivande att VafabMiljö
kommunalförbund. mot bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av
förbundsordningen, har mandat att representerar kommunen i de samråd som kommer att
genomföras med anledning av förändringarna i producentansvarsförordningama för
förpackningar och tidningar.
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§248 KS2OI$-432-101

Nybyggnation av brandstation

Kommunflallmäktige beslutade 2017-11-27, § 89 i budget 2018 avsätta medel för
projektering av brandstation. Arendet är pågående via Sektor Teknik och service som fått i
uppdrag av kommunstyrelsen 2018-06-12, § 94, att verkställa köp av fastigheten
Skinnskatteberg- Eriksbo 3:1 mot en kostnad av maximalt 300 000 kr. exklusive kostnad
för avstyckning. Parallellt med detta projekteringsarbete har Sektor Samhälisskydd och
beredskap berett övriga frågor som kan anses ingå inom ramen för erforderliga handlingar.
Utredaren Owe Thöm, Ed. Räddningschefi Eskilstuna kommun har kontaktats för en
bedömning av aktualitet av tidigare gjord förstudien från 2014. Utredaren har sammanställt
sin utredning i en rapport som bifogas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 94
att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa köp av fastigheten Skinnskatteberg- Eriksbo
3:1 mot en kostnad av maximalt 300 000 kr, exklusive kostnad för avstyckning.
g finansiering för inköp av tomtmark samt lantmäterikostnad för avstyckning av
fastigheten sker genom redan beslutade medel för projektering.

Tekniska utskottet beslutade 2018-09-03, § 59, föreslå kommunstyrelsen
lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 142 enligt tekniska utskottets förslag
ffi lägga informationen till handlingarna.

Tekniska utskottet beslutade 2019-11-08, § 67 föreslå kommunstyrelsen
att fortsätta projektering och förberedelser för nybyggnation enligt tidigare beslut.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att fortsätta projektering och
förberedelser för nybyggnation enligt tidigare beslut.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 248 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att fortsätta projektering och förberedelser för nybyggnation enligt tidigare beslut.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§249 KS2019-166-106

Norra Västmanlands samordningsförbunds delårsrapport januari
- augusti 2019

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

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Roger Ingvarsson, Helena Norrby (C) och
Helena Nykänen (S).

Roger Ingvarsson (S) och Helena Norrby (C) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets
förslag jj godkänna rapporten, lägga rapporten till handlingarna.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

godkänna rapporten.

att lägga rapporten till handlingarna.

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

Uppföljning av rutiner vid förskrivning av hjälpmedel

Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med Å.rsredovisning 2018 -

Fön’altningstotal Hjälpmedelscentmm. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 184 att
ge vård och omsorgsutskottet i uppdrag att följa upp rutiner vid fdrskrivning av hjälpmedel
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-08-26, § 85 föreslå kommunflulmäktige
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.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 184
att ge vård och omsorgsutskottet i uppdrag att följa upp mtiner vid förskrivning av
hjälpmedel samt återrapportera detta vid kommunstyrelsen ordinarie sammanträde i
december.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-11-04, § 115 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Roger Ingvarsson (S) och Helena Norrby (C).

Roger Ingvarsson (S) och Helena Norrby (C) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets
förslag fl lägga informationen till handlingarna.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskoftets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§251 KS2019-711-700

Handlingspian avvikelser i läkemedeishanteringen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en rapport gällande inrapporterade
avvikelser i hälso- och sjukvård för tiden 2019-01-0I—2019-06-30. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-17, § 188 gfl 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. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-08-26, § 81 föreslå kommunstyrelsen
fl godkänna rapporten.
fl lägga rapporten till handlingarna.

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

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-09-17, § 188 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag
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.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-11-04, § 114 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

lärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Roger lngvarsson, Helena Norrby (C), Helena
Oling (S) och Carina Sändor (L).

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag fl lägga
infonnationen till handlingarna.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 252

Delegationsrätt Familjerätten

KS 2019-911-002

Kommunstvrelsen har att ge enskilda tjänstemän hos Familjerätten Västerås stad,
delegation att fatta beslut i Socialnänmdens ställe inom Socialtjänstens verksamhetsområde
Familjerätt. En tjönsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-11-04, § 107 föreslå kommunstyrelsen
ffl ge handläggare upptagna på bifogad personallista rätt att fatta beslut i socialnämndens
ställe inom socialtjänstens verksamhetsområde, familjerätt.

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

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag gj ge
handläggare upptagna på bifogad personallista rätt att fatta beslut i socialnämndens ställe
inom socialtjänstens verksamhetsområde, familjerätt.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

ge handläggare upptagna på bifogad personallista rätt att fatta beslut i socialnämndens
ställe inom socialtjänstens verksamhetsområde. familjerätt.
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§ 253 KS 2019-236-702

Plan för 2019 års tillsyn enligt alkohollagen samt rapport från
2018 års tillsyn och handläggning

En plan för 2019 års tillsyn enligt alkohollagen samt rapport från 2018 års tillsyn och
handläggning har inkommit från alkoholhandläggaren i Avesta till kommunstyrelsen för
godkännande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-11-04, § 111 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna tillsynsplan för 2019 samt rapport för 2018 års tillsyn och handläggning.

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

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag godkänna
tillsynsplan för 2019 samt rapport för 2018 års tiLlsyn och handläggning.

Carina Såndor (L) yrkar att notera att det inte är acceptabelt att ärendet att godkänna en
tillsynsplan kommer för beslut i november samma år som planen är tänkt att gälla.

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

Kommunstyrcisen beslutar

att godkänna tillsynsplan för 2019 samt rapport för 2018 års tillsyn och handläggning.

att notera att det inte är acceptabelt att ärendet att godkänna en tillsynspian kommer för
beslut i november samma år som planen är tänkt att gälla.
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§ 254 KS 20 19-873-872

Stenmur med kulturhistoriskt värde

1 Färna finns kvarvarande lämningar efter en hammare för bearbetning av järn. Lämningen
omfattas av en muranläggning bestående av flera sektioner av murar och husgmnder
nedströms om stenvalvsbron.

1 gällande detaljplan anges att stenmurarna ska återställas. Detta är en mycket ambitiös
målsättning som innebär omfattande och kostsamma arbeten med muranläggningen. 1
detaljplanen tänker man sig också att området görs iordning till en park med medföljande
krav på att platsen ska vara säker för besökare. Eftersom murama ingår i ett
fomlämningsområde finns ett hinder mot ändring eller förvanskning.

Förslagsvis bör förvaltningen inrikta sig mot att bibehålla och säkra upp muranläggningen i
ett kontrollerat förfall med fokus på att vägen ovan muren och området nedanför muren ska
vara säkert. Ledningsutskottet ska ta ställning till om en ansökan ska skickas till
Länsstyrelsen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med fokus på åtgärd av
säkerheten på och kring muren. Vid bifall från Länsstyrelsen, ge förvaltningen i uppdrag
att verkställa återuppbyggnad och säkerställande av muren. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av iircndet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 161 föreslå kommunstyrelsen
att förvaltningen ges i uppdrag att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med fokus på åtgärd av säkerheten på och kring
muren.

förvaltningen, vid bifall från Länsstyrelsen, ges i uppdrag att verkstäfla återuppbyggnad
och säkerställande av muren.
att kostnaderna finansieras inom ram.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Norrby (C) och Jonny Emtin (SD).

Kommunchefen yttrar sig.

Helena Norrby (C) och Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag
förvaltningen ges i uppdrag att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till
förvaltning av värdefulla kultumiiljöer med fokus på åtgärd av säkerheten på och kring
muren, att förvaltningen, vid bifall från Länsstyrelsen, ges i uppdrag att verkställa
återuppbyggnad och säkerställande av muren, att kostnaderna finansieras inom ram.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 254 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att förvaltningen ges i uppdrag att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med fokus på åtgärd av säkerheten på och kring
muren.

gil förvaltningen, vid bifalL från Länsstyrelsen, ges i uppdrag att verkställa återuppbyggnad
och säkerställande av muren.

att kostnaderna finansieras inom ram.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§255 KS2019-814-016

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

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

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Roger lngvarsson (5).

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunifillmäktige att anta Styrdokument 2020—2022 avseende Krisberedskap, Civilt
försvar, Säkerhet, Säkerhetsskydd.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta Styrdokument 2020—2022 avseende Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhet,
Säkerhetsskydd.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 256 KS 2019-790-004

Dokumenthanteringsplan för sektor samhälisskydd och
beredskap

Förvaltningen har upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för sektor samhälisskydd
och beredskap som ska antas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-09, § 163 föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad dokumenthantedngsplan för sektor samhällsskydd och beredskap.

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

Helena Öling (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag fl anta upprättad
dokumenthanteringsplan för sektor Samhällsskydd och beredskap.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta upprättad dokumenthantedngsplan för sektor Samhälisskydd och beredskap.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 257 KS 2019-849-101

Förslag till beslut om utvecklingsmedel för byalagsprojekt

Kommunstyrelsen har år 2019 anslagit 100 000 kronor gällande utvecklingsmedel för
byalagsprojekt.
Kommunstyrelsen ska besluta om fördelning av utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2019.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 165 föreslå kommunstyrelsen
att besluta om fördelning av utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2019 enligt upprättat
förslag.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Helena Norrby (C).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att besluta om fördelning
av utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2019 enligt upprättat förslag.

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

Kommunstvrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

gfl besluta om fördelning av utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2019 enligt upprättat
förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 258 KS 2019-910-040

Omfördelning av investeringsmedel mellan verksamhetsår

Förvaltningen har upprättat ett förslag till omfördelning av investeringsmedel med 110000
kronor gällande renovering av Liensbyttan från investeringsbudget 2019 till
investeringsbudget 2020. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-09, § 166 föreslå kommunflillmäktige
fl föra över investedngsmedel med 110 000 kronor gällande renovering av Lienshyttan
från investedngsbudget år 2019 till investeringsbudget år 2020.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att ffirslå
kommunfullmäktige att föra över investeringsmedel med 110 000 kronor gällande
renovering av Lienshyttan från investeringsbudget år 2019 till investeringsbudget år 2020.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 259 1(5 2019-924-101

Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen

Tidigare underskrifisbemyndigande för kommunstyrelsen beslutat 2019-06-11, § 134
behöver revideras på grund av personal förändringar.

Ärendet kommer upp vid extra sammanträde med ledningsutskottet 2019-11-25 och en
tjänsteskrivelse kommer att finnas upprättad för beslut vid kommunstyrelsens
sammanträde 2019-11-26.

Ledningsutskottet beslutade 2019-11-25, § 190 föreslå kommunsbrelsen
att kommunchef Marie Tollefsen Markström. ekonomichef Jan Byström, två i förening
eller var för sig i förening med ekonom Johan Sjögren eller Ghazala Awan äger rätt att
underteckna anvisningar gällande kommunens bankräkningar och plusgirokonton samt
stifielser.

Lekonomichef Jan Byström och ekonom Ghazala Awan var för sig eller genom ombud
anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol.

gfl kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (5) och 1:e vice ordförande Helena
Oling (5) att båda tillsammans eller var för sig förening med kommunchef Made Tollefsen
Markström eller ekonomichef Jan Byström utses till firmatecknare och har rätt att
underteckna följande handlingar

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lösegendom, servitut, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsregledng enligt fastighetsbildningslagen där
kommunen är part, skuldförbindelser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat om.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

t



Skinnskets1&tF
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-26 Sid. 468

§ 259 fofls.

att kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonomichef Jan Byström, två i förening
eller var för sig i förening med ekonom Johan Sjögren eller Ghazala Awan äger rätt att
underteckna anvisningar gällande kommunens bankräkningar och plusgirokonton samt
stiftelser.

att ekonomichef Jan Byström och ekonom Ghazala Awan var för sig eller genom ombud
anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol.

att kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (5) och 1:e vice ordförande Helena
Oling (S) att båda tillsammans eller var för sig förening med kommunchef Marie Tollefsen
Markström eller ekonomichef Jan Byström utses till finTlatecknare och har rätt att
underteckna följande handlingar

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lösegendom, servitut, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där
kommunen är part, skuldförbindetser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat om.
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§260 KS2019-748-10l

Miljöpris och miljöstipendium 2019

Miljöpriset utdelas årligen för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet Insatsen ska
leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller
hälsofarlig verksamhet. Detta genom exempelvis information, undervisning
produktutveckling eller ett aktivt miljö- och naturvårdsarbete.
Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är
förkovran i miljöfrågor.

Kommunstyrelsen är huvudman för verksamheten. Prissumman för år 2019 är
11 200 kronor. Sista ansökningsdag var den 18oktober år 2019. Två nominedngar till
miljöpris har inkommit. En tjänsleskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskotlet beslutade 2019-11-06, § 168 föreslå kommunstyrelsen
g miljöpris å 5 600 kronor tilldelas Tomas Lanner och Amy Konwerski, Baggå skola för
deras arbete med miljömedvetenhet och hållbarhet.
att mi(jöpris å 5 600 kronor tilldelas Klockarbergsskolan för arbete med att skapa
medvetenhet om ekologisk hållbarhet och att minska matsvinnet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Helena Norrby (C).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att miljöpds å 5 600
kronor tilldelas Tomas Lanner och Amy Konwerski, Baggå skola för deras arbete med
miljömedvetenhet och hållbarhet, att miljöpris å 5 600 kronor tilldelas Klockarbergsskolan
för arbete med att skapa medvetenhet om ekologisk hållbarhet och att minska matsvinnet,

Q med tillägg att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att ta fram en riktning för
regema för utdelning av Miljöpris och miljöstipendium.

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

Qj\I Kommunstyrelsen beslutar eyiL Ljt 1 C. dk’ HSLA+ qkc-f-fr±s .(i,2 s
att miljöpns å 5 600 kronor tilldelas Tomas Lanner och Amy Konwerskt, Bagga skola for
deras arbete med miljömedvetenhet och hållbarhet.
q+f md. J r’<.. ( S€,oo kronor -iUdeIC’ frjoccc,rhcrcWCkok7,,l fornu Vccp°’ nrVctcn.he_t eVøIo\SkcZlbc,rYCt O(kc,fl- *3
Noteras till protoKollet att presidiet tar i uppdrag att se over utformningen av miljopns och
miljöstipendium. A) n,iaSt’

vn+’v i nnet
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§261 KS2019-917-008

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsår 2020 från Arkiv
Västmanland

Arkiv Västmanland ansöker om 13 000 kronor för år 2020. Verksamhetsbidrag från år
2007 och till och med år 2019 har utbetalats i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2007-
08-28, § 127. Kommunstyrelsen beslutade då att ett årligt bidrag enligt ansökan skall ges
till Arkiv Västmanland.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad. Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 170 föreslå kommunstyrelsen
att Arkiv Västmanland beviljas 13 000 kronor i verksamhetsstöd för år 2020.
tLfinansiering sker inom ram på verksamhet medlemskap 09600.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag gfl Arkiv Västmanland
beviljas 13 000 kronor i verksarnhetsstöd för år 2020, att finansiering sker inom ram på
verksamhet medlemskap 09600.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Arkiv Västmanland beviljas 13 000 kronor i verksamhetsstöd för år 2020.

att finansiering sker inom ram på verksamhet medlemskap 09600.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 262

Årsrapport 2018 finskt förvaltningsområde

KS 2019-478-148

Enligt handlingsplanen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk, antagen
av kommunflillmäktige 2015-03-02, § 2 ska sarnrådsgmppen kontinuerligt följa arbetet
med det finska förvaltningsområdet och årligen rapportera arbetet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 171 föreslå kommunstyrelsen
fl godkänna Årsrapport år 2018 för finskt fön’altningsområde.

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

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att godkänna
2018 för finskt förvaltningsområde.

Årsrapport år

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

godkänna Årsrapport år 2018 för finskt förvaltningsområde.
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§263 KS2019-818-101

Svar på brev gällande former för samverkan och samarbete med
finska föreningen

Kommunstyrelsen har mottagit en skrivelse från föreningsstyrelsen för Skinnskattebergs
finska förening. Skrivelsen innehåller förslag kring uppdrag till kommunchefen för att söka
former kring samverkan med finska föreningen. Det finns också önskemål kring öppnandet
av en avdelning för finsktalande på Hemgården eller Klockarbergsgården samt förslag
kring användandet av förvaltningsmedel som kan förbättra situationen för barn som bor i
Riddarhyttan med omnejd samt ett visionsdokument som intressegruppen arbetat fram
under våren 2018.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar för ledningsutskottet att ta ställning till. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 172 föreslå kommunstyrelsen

avge följande svar

“Tack för Er skrivelse gällande former för samverkan och samarbete samt förslag till
aktiviteter/insatser.
Kommunstyrelsen har mottagit och tagit del av innehållet i skrivelsen (2019-09-20, Dnr
KS 2019-818-101) från Skinnskattebergs finska förening! föreningsstyrelse. Skrivelsen
innehåll tas som informationsunderlag till framtida arbete gällande samverkan, planering
och genomförande av aktiviteter/insatser inom ramen för kommunens uppdrag som finskt
förvaltningsområde”.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5). Helena Nykänen (5) och Soili Raja Aho (5).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att avge följande svar
Tack för Er skrivelse gällande former för samverkan och samarbete samt förslag till

aktiviteter/insatser. Kommunstyrelsen har mottagit och tagit del av innehållet i skrivelsen
(2019-09-20, Dnr KS 2019-818-101) från Skinnskattebergs finska förening!
föreningsstyrelse. Skrivelsen innehåll tas som informationsunderlag till framtida arbete
gällande samverkan, planering och genomförande av aktiviteter/insatser inom ramen för
kommunens uppdrag som finskt förvaltningsområde”.

Kommunchefen yttrar sig.

Carina Såndor (L) ställer en ordningsfråga.

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

Kommunstvrclsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att avge följande svar

Tack för Er skrivelse gällande former för samverkan och samarbete saint förslag till
aktiviteter/insatser.

Kommunstyrelsen har mottagit och tagit del av innehållet i skrivelsen (2019-09-20, Dnr
KS 2019-818-101) från Skinnskattebergs finska förening/föreningsstyrelse. Skrivelsen
innehåll tas som infonnationsunderlag till framtida arbete gällande samverkan, planering
och genomförande av aktiviteter/insatser inom ramen ifk kommunens uppdrag som finskt
förvaltningsområde”.

Sammanträdet ajoumeras rör lunch.

Sammanträdet återupptas.
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§ 264

Statens bostadsomvandling AB, SBO-presentation

Kommunstyrelsen får en presentation från Statens bostadsomvandling AB, SBO.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén (S), Carina Såndor (L), Helena Norrby (C), Bo Öberg (M)
och Anders Nordenbris (L).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§265 KS2018-124-101

Förberedelse inför försäljning av Klockarbergsvägen 8

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 180 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
hyresgästföreningen. En tjänsteskdvelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26 § 10
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning av fastigheten fl
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
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 45 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande.

Tekniska utskottet beslutade 2018-10-09, § 77, föreslå kommunstyrelsen
g lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 179 enligt tekniska utskottets förslag
gfl 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.
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare
för kommunffillmäktige att ta ställning till.
att kostnad för mäklararvode vid utebliven försäljning hanteras inom ram.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 212 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag all teckna avtal med svensk fastighetsförmedling för
förmedling av fastigheten.

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

Tekniska utskottet beslutade 2019-08-30, § 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 betalningsanmärkningar och
om bolaget är föremål för tvister med hyresgästföreningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 180 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 hyresgästföreningen.

Tekniska utskottet beslutade 2019-11-08, § 61 föreslå kommunstyrelsen
att Jägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Carina Sändor (L), Pentti
Lahtinen (5), Anders Nordenbris (L) och Roger Ingvarsson (S).

Kommunchefen yttrar sig.

Pentti Lahtinen (5) yrkar att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanträdet ajoumeras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Bo Öberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen som rar i uppdrag att gå
vidare med budgivarna och ta fram förslag på köpekontrakt samt budgivamas plan för
fastigheten.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden meddelar att hon först kommer att ställa proposition på Bo Öbergs (M)
yrkande om återremiss. Om detta faller kommer hon att ställa proposition på Pentti
Lahtinens (5) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på mot Bo Öbergs (M) återremissyrkande och finner att det
bifallits.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 265 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återemitteras till förvaltningen som rar i uppdrag att gå vidare med budgivama
och ta fram förslag på köpekontrakt samt budgivamas plan för fastigheten.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SIH



Skinnska .t
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-26 Sid. 478

§ 266 KS 2019-947-101

Fördjupade kunskapsunderlag för strategisk
verksamhetsplanering och budgetarbete

Förvaltningens vilja är att inför 2021 års verksamhetsplanerings- och budgetarbete
genomföra en särskild insats i syfte att ta fram ett strategiskt kunskapsunderlag. 1
uppdraget innefattas avsikten att det nya kunskapsunderlaget ska innebära en avsevärd
kvalitetshöjning såväl vad avser relevans som pedagogik. Uppdraget syftar till att ge goda
förutsättningar för politiken att fatta strategiska inriktningsbeslut. Underlaget ska ge
förutsättningar för att de årliga besluten om verksamhetsplan och budget ska kunna tas i
ljuset av ett längre tidsperspektiv och grundat på ett bredare och djupare underlag. Genom
det arbete som föreslås etableras också ett arbetssätt som ska säkerställa att motsvarande
kunskapsunderlag därefter ska kunna presenteras löpande i relation till kommunens
utvecklingsbehov. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 173 föreslå kommunstyrelsen
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag enligt riktlinjer i till
ärendet upprättad tjänsteskrivelse. Kommunchefen avgör själv slutligt format och
omfattning av arbetet men bör under arbetets gång kontinuerligt göra avstämningar i
ledningsutskottet.

slutrappoWunderlag presenteras för kommunstyrelsen under kvartal 2 år 2020.
g delrapport med fokus på arbetets fortskridande och inriktning lämnas kvartal 1 2020.
att ekonomiska ramar för extema kostnader får uppgå till maximalt 300 000 kronor vilket
finansieras via utvecklingsmedel.

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag fl ge kommunchefen i
uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag enligt riktlinjer i till ärendet upprättad
tjänsteskrivelse. Kommunchefen avgör själv slutligt format och omfattning av arbetet men
bör under arbetets gång kontinuerligt göra avstämningar i ledningsutskottet, att
slutrapport/underlag presenteras för kommunstyrelsen under kvartal 2 år 2020, fl
delrapport med fokus på arbetets fortskridande och inriktning lämnas kvartal 1 2020,
ekonomiska ramar för extema kostnader får uppgå till maximalt 300 000 kronor vilket
finansieras via utvecklingsmedel.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 266 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag enligt riktlinjer i till
ärendet upprättad tjänsteskrivelse. Kommunchefen avgör själv slutligt format och
omfattning av arbetet men bör under arbetets gång kontinuerligt göra avstämningar i
ledningsutskottet.

att slutrapport/underlag presenteras för kommunstyrelsen under kvartal 2 år 2020.

delrapport med fokus på arbetets fortskridande och inriktning lämnas kvartal 1 2020.

att ekonomiska ramar för extema kostnader får uppgå till maximalt 300 000 kronor vilket
finansieras via utvecklingsmedel.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 267 KS 2019-948-101

Framtida Styrmodell för Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommun har idag ingen modell för hur styrningen av kommunen skall
ske. För att få till stånd en tydlig styrning från politiska ambitioner och viljeyttringar till
mål och riktning för slutligt genomförande behövs en modell som beskriver stymingen
utifrån ett antal parametrar. Fön’altningen vill genomföra en översyn över dagens arbete
med styrning och ledning samt ta fram ett förslag på styrmodell. En tjänsteskrivelse finns
upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 174 ffireslå kommunstyrelsen
att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn över nuvarande sätt att arbeta med
styrning och ledning.
fl ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på styrmodell för Skinnskattebergs
kommun.
att arbetet skall bedrivas i en process som grundas på dialog och samverkan med
förvaltning och förtroendevalda.
att arbetet finansieras med utvecklingsmedel och får uppgå till maximalt 800 000 kr.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag fl ge kommunchefen i
uppdrag att göra en översyn över nuvarande sätt att arbeta med styrning och ledning, fl ge
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på styrmodell för Skinnskattebergs kommun,
gfl arbetet skall bedrivas i en process som grundas på dialog och samverkan med
förvaltning och förtroendevalda, att arbetet finansieras med utvecklingsmedel och rar
uppgå till maximalt 800 000 kr.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn över nuvarande sätt att arbeta med
styrning och ledning.

fl ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på styrmodell för Skinnskattebergs
kommun.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

4S-
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§ 267 forts.

att arbetet skall bedrivas i en process som grundas på dialog och samverkan med
förvaltning och förtroendevalda.

jj arbetet finansieras med utvecklingsmedel och får uppgå till maximalt 800 000 kr.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ifl
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§ 268 KS 2019-942-106

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

\Tästmanland..Dalama lönenämnd beslutade 2019-05-03, § 15 att godkänna det förslag till
samverkansavtal som finns framtaget i och med Smedjebacken kommuns inträde i
lönesamverkan. Lönenämnden beslutade dessutom att skicka samverkansavtalet till
respektive kommunflillmäktige för beslut. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

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

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

Lena Lovén Rolén (S) yrkar förslå kommunflillmäktige fl anta Samverkansavtal för
gemensam nämnd ffir lönesamverkan i Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg,
Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner gällande från och med 2020-01-01.

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

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

• Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fld
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§ 269 KS 2019-941-106

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

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

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att förslå
kommunflillmäktige att anta Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan i
Fagersta, Avesta, Hedemora. Norberg. Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner
gällande från och med 2020-01-01.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå 1111 beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan i Fagersta, Avesta,
Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner gällande från och
med 2020-01-01.
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§ 270 KS 2019-956-106

Hantering av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2019

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige, § 17 och § 18, ska kommunstyrelsen årligen
vid flullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner och
medborgarförslag som då inte är färdigberedda. Enligt 5 kapitlet, 35 § i Kommunallagen
ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige ffir då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning, alternativt besluta om fortsatt
beredning samt ny tid inom vilken beredning av motionen eller medborgarförslaget ska
redovisas i ftilimäktige. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

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

avskdva följande ärende:
Dnr KS 2015-202-101
Motion angående tillägg till Miljöpolicy
DnrKS 2015-1322-101
Motion angående Regnbågsflaggan
DnrKS 2016-333-101
Motion angående kommunala flaggdagar fdr de nationella minoriteterna

gj fortsätta bereda följande ärenden:

Dnr KS 2018-898-101
Motion — Bildandet av fastighetsbolag
DnrKS 2018-899-101
Motion — Införa möjlighet att välja två maträtter.

Dm KS 2018-901-101
Motion- Omvandling av fd. Björken.
DnrKS 2018-903-101
Motion- Detaljplan för industriområden.

DnrKS 2018-904-101
Motion- Detaljplan för i Skinnskattebergs tätorter
Dnr KS 2018-905-101
Motion- Bygga flerfamiljshus

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 270 fons.

Dnr KS 2018-906-101
Motion- Skinnskattebergs kommuns lönespecifikationer.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S),

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrclsen är rcdo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

avskriva följande ärende:
Dnr KS 2015-202-101
Motion angående tillägg till Miljöpolicy

Dnr KS 2015-1322-101
Motion angående Regnbågsflaggan

Dnr KS 2016-333-101
Motion angående kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna

fortsätta bereda följande ärenden:
Dnr KS 2018-898-101
Motion— Bildandet av fastighetsbolag

DnrKS 2018-899-101
Motion — Införa möjlighet att välja två maträtter.

DnrKS 2018-901-101
Motion- Omvandling av fd. Björken.

DnrKS 2018-903-101
Motion- Detaljplan för industriområden.

Dir KS 2018-904-101
Motion- Detaljplan för i Skinnskattebergs tätorter

DnrKS 2018-905-101
Motion- Bygga flerfamiljshus
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§271 KS2019-456-101

Rutin för att väcka ärenden

Ett förslag till rutin finns upprättad som beskriver var ett ärende ska väckas, när det passar
att det kommer in till kommunstyrelsen samt hur dessa ska hanteras. En tjänsteskrivelse
finns upprättad i ärendet.

‘När ärendet inkommit och blivit registrerat tar komminisekreterania med det till
kommunstyrelsens beredning där presidiet avgör om ärendet ska beredas, på vilket sätt
och av vilket utskott.

Byts ut mot:
‘‘När ärendet inkommit och blivit registrerat tar kommunsekreterarna med det till
konununstyrelsens beredning där presidiet bereder förslag till beslut kring hantering av
initiativetför komnm unstvrelsen att ta ställning till.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-06, § 178 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättad rutin med ovanstående ändringar.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att godkänna upprättad
rutin.

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

Kommunstyrelsen beslutar

fl godkänna upprättad rutin.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

&%z
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§ 272 KS 20 19-954-046

Utdelning av Pontus Nohres stiftelse II och III 2019

Ärendet kommer via ett extra sammanträde med ledningsutskottet 2019-11-25 och
handlingar i ärendet delas ut vid sammanträdet (om inte de är färdigställda innan
sammanträdet och kan sändas ut per mejl).

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-25, § 187
g fastställa utdelningen av stipendier enligt upprättat förslag.
fl notera till protokollet att Klockarbergsskolan årskurs nio och elever från
Skinnskattebergs kommun som studerar vid Malmaskolan i Kolsva, vilka båda har ansökt
om medel ur Pontus Nohres stiftelser, ombeds att söka stipendium ur Hisingska stiftelsen
med deadline den 1 mars år 2019.

att utdelning av stipendier för år 2019 uppgående till 349 571 kronor fördelas enligt
följande:

162 000 kronor utdelas till elever enligt upprättat förslag
31 262 kronor utdelas till Skogsmästarskolan, SLU
31 262 kronor utdelas till PRO Skinnskatteberg
31 262 kronor utdelas till Knäppmora AIK
31 262 kronor utdelas till Klockarbergsskolan
31 261 kronor utdelas till Stifielsen skog & trä
3 1 262 kronor utdelas till PRO Riddarhyttan

San von Walden (SD), Carina Sändor (L), Lena Lovén Rolén, Elisabeth Åberg (L), Anders
r Nordenbris (L) och Pentti Lahtinen (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller

beslut i ärendet.

Helena Öling (S) går in som ordförande.

Helena Nykänen (S), Soili Raja Aho (S), (S), Ulf Kjellin (C) tjänstgör som beslutande.

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

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

IL
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§ 272 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar

jj fastställa utdelningen av stipendier enligt upprättat förslag.

g notera till protokollet att Klockarbergsskolan årskurs nio och elever från
Skinnskattebergs kommun som studerar vid Malmaskolan i Kolsva, vilka båda har ansökt
om medel ur Pontus Nohres stiftelser, ombeds att söka stipendium ur Hisingska stiftelsen
med deadline den 1 mars år 2019.

att utdelning av stipendier för år 2019 uppgående till 349 571 kronor fördelas enligt
följande:

162 000 kronor utdelas till elever enligt upprättat förslag
31 262 kronor utdelas till Skogsmästarskolan. SLU
31 262 kronor utdelas till PRO Skinnskatteberg
31 262 kronor utdelas till Knäppmora AIK
31 262 kronor utdelas till Klockarbergsskolan
31 261 kronor utdelas till Stiftelsen skog & trä
31 262 kronor utdelas till PRO Riddarhyttan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

åfl
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§ 273 KS 2019-1010-406

Yttrande gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område utom byggovshantering

Ärendet kommer via ett extra sammanträde med ledningsutskottet 2019-11-25 och
handlingar i ärendet delas ut vid sammanträdet (om inte de är färdigställda innan
sammanträdet och kan sändas ut per mejl).

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-11-25, § 188
förslag fl avge följande svar:
Kommunstyrelsen har inget att erinra förlaget till taxa för tillsyn inom miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområden (utom bygglovshantedng), eller till att taxan fdr
år 2020 är 900 kronor per timme.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Roger Ingvarsson (S) och Helena Norrby (C).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att avge följande svar:
Kommunstyrelsen har inget att erinra förlaget till taxa för tillsyn inom miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområden (utom bygglovshantedng), eller till att taxan för
år 2020 är 900 kronor per timme.

Ordföranden ställer frågan om komrnunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan mcd ja besvarad.

Kommunstvrelsen beslutar

att avge följande svar:

Kommunstyrelsen har inget att erinra förlaget till taxa för tillsyn inom miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområden (utom bygglovshantering), elier till att taxan för
år 2020 är 900 kronor per timme.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 274 KS 2019-696-870

Övertagande av Ebba Brahes Iusthus

Kommunstyrelsen får information om var i processen ärendet hanteras i nuläget.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28, § 124 föreslå kommunflullmäktige
g köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet.
fl 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 genomifira köpet i enlighet med ovanstående att
satser.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 178 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunflillmäktige 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 drifiskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård.
att kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående fl
satser.

KommunMlmäktige beslutade 2019-10-07, § 79 enligt kommunstyrelsens förslag
att köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet.
fl köpeskillingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyckning.
g finansieringen skall ske genom att omfördela medel från engångssatsningar
“projektiedare digitalisering” i 2019 års budget, till kostnader Lär köp och avstyckning av
Ebba Brahes lusthus.
att driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård.
fl kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med ovanstående gfl
satser.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-1 1-25, § 189 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Kommunchefen informerar om var i processen handläggningen av ärendet är.

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

.t,
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§ 274 forts.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar

il lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande
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§ 275

Avtal om gemensamt ledningssystem i Räddningsregion
Bergslagen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 38 att uppdra år förvaltningen att fortsätta föra
dialog med VMKFB och Nerikes Brandkår med inriktningen att genom nytt
samverkansavtal säkerställa för kommunen viktiga funktioner. Ett samarbetsavtal
tecknades i maj 2018 (dnr: 2018-498-101). Detta avtal kommer att avslutas i samband med
att Räddningsregion Bergslagen (RRB) startas upp den 2020-05-12. Nya former för
samarbete behöver upprättas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 34, föreslå kommunstyrelsen
att uppdra år förvaltningen att fortsätta föra dialog med VMKFB och Nerikes Brandkår
med inriktningen att genom nytt samverkansavtal säkerställa för kommunen viktiga
funktioner

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 38 enligt ledningsutskottets förslag
att uppdra år förvaltningen att fortsätta föra dialog med VMKFB och Nerikes Brandkår
med inriktningen att genom nytt samverkansavtal säkerställa för kommunen viktiga
funktioner.

Ledningsutskottet beslutade 2019-11-25, § 186 föreslå kommunstyrelsen
att uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med Räddningsregion Bergslagen.

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

Bo Öberg (M) och Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag it
uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med Räddningsregion Bergslagen.

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

Kommunstvrelsen beslutar

att uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med Räddningsregion Bergslagen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 276 KS 2019-825-101

Revidering av Taxa och avgifter för år 2020, Sotning 3.2

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-11-25, § 185, föreslå kommunfiullmäktige

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäkfige

fl revidera avsnitt 3.2 Sotning 1 Taxa och avgifter för år 2020 enligt upprättat förslag.

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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KS2019-245-101

Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbundet

VafabMiljös direktion fattade 20 18-1 1-29 beslut om att skicka rörslag om ny avfallstaxa på
remiss till medlemskommunema. Förslaget har presenterats för samtliga
medlemskommuner under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter lämnat
synpunkter på förslaget under mars 2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande
och ett reviderat förslag presenteras i detta missiv samt i Taxedokument inklusive prislista i
bilaga 2. Vid sitt möte den 9 april 2019 fattade Direktionen beslut om att skicka reviderat
förslag till avfallstaxa vidare till respektive kommunflillmäktige för beslut under maj/juni
2019. Processen och tidplanen har under våren 2018 förankrats med medlemsrådet
(samtliga KSO:er), direktionen och samrådsorganet. Taxan är avsedd att börja gälla från 1
januari 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. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22 att ärendet
återremitteras med syfte att omförhandla pdsbilden vad gäller gemensamma taxan. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-15, § 40
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 överpds. Skinnskattebergs
kommun motsätter sig även att möjligheten till hemkompostering avgiftsbeläggs.

Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22. § 86 föreslå kommunMlmäktige
att 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.
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Ledningsutskottet beslutade 2019-08-28. § 120
att ärendet tas upp på nästa sammanträde med ledningsutskottet i avvaktan på beslut i KAK
och Fagersta kommun.

Ledningsutskottet beslutade 2019-10-02, § 141 föreslå kommunfullmäktige
fl godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö kommunalförbund att gälla från 1januari
2020.

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

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Pentti Lahtinen (S), Carina
Såndor (L),

Bo Öberg (M) yrkande att avslå förslaget till gemensam taxa.

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag godkänna ny taxa och att
godkänna användning av RUF enligt alternativ 1.

Carina Såndor (L) yrkar att om Bo Öbergs (M) avslagsyrkande bifalls så ska följande
tillägg göras: att förvaltningen får i uppdrag till kommunfullmäktige undersöka att beslutet
om att säga nej till förslag om gemensam taxa inte strider mot befintligt konsortialavtal och
förbundsordning.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden meddelar att hon först kommer att ställa proposition på Pentti Lahtinens (5)
bifallsyrkande och Bo Obergs (M) avslagsyrkande. Om Pentti Lahtinens (5) bifallsyrkande
faller kommer hon att ställa proposition på Carina Såndors (L) tilläggsyrkande

Ordförande ställer proposition på Pentti Lahtinens (S) bifallsyrkande och Bo Öbergs (M)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S)
bifallsyrkande.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 2/6 forts.

Voteringen faller ut så Pentti Lahtinens (S) bifallsyrkande får 5 röster och Bo Öbergs (M)
avslagsyrkande Mr 6 röster.

De ledamöter som röstar på Pentti Lahtinens yrkande är Lena Lovén Rolén (S), Helena
Oling (S), Roger Ingvarsson (S), Sabine Thungren (5) och Pentti Lahtinen (5).

De ledamöter som röstar på Bo Öbergs (M) yrkande är Helena Norrby (C), San von
Walden (SD), Jonny Emtin (SD), Carina Såndor (5), Bo Oberg (M) och Elisabeth Åberg
(L).

Ordföranden finner att kommunstyrcisen beslutar enligt Bo Öbergs (M)
avslagsyrkan de.

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

Ordförande ställer proposition på Carina Såndors (L) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar

fl förvaltningen får i uppdrag till kommunfullmäktige undersöka att beslutet om att säga
nej till förslag om gemensam taxa inte strider mot befintligt konsortialavtal och
förbundsordning.

Kommunstvrelsen beslutar föreslå kommunfallmäktige

lic»

Sid. /6

avslå förslaget till gemensam taxa.
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§ —3V7 3- KS 2019-878-042

(jC’ Delårsbokslut per 2019-08-31 för Skinnskattebergs kommun

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

Tidigare behandling i ärendet

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

Ledningsutskottet beslutade 20 19-1 1-06, § 164 föreslå kommunflulmäktige
godkänna Delårsbokslut per 2019-08-3 1 för Skinnskattebergs kommun.

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

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

Kommunchefen yttrar sig.

Camilla Karlsson sakkunnig revisor, Kom
Redo presenterar revisionens arbete med granskning av delårsbokslutet.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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p%. Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-04, §
1 88 och reviderad av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är
kommunens samverkansorgan Norra Västrnanlands 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 Skinnskattehergs 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 skrifiligen kortfattat
återrapportera vid nästföljande kommunstyrelsesammanträde. Åtenapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

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

Kommunstvrclsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

4
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Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Inga rapporter lämnas vid sammanträdet.

flfl9

Kommunstyrelsen

R5
Ovriga rapporter

500
2019-11-26 Sid.4/5
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§2/02I KS2019-1001-002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar

gfl godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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(_3
§ 2%1

Delgivningar

Skinnskattebergs kommun
2019-11-08
Tekniska utskottet, protokoll 2019-1 1-08

Skinnskattebergs kommun
2019-10-04
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-10-04

Skinnskattebergs kommun
2019-11-04
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-11-04

Skinnskattebergs kommun
2019-1 1-05
Barn och utbildningsutskottet, protokoll 2019-11-05

Skinnskattebergs kommun
20 19-10-04
Tekniska utskottet, protokoll 2019-10-04

Sveriges föreningar
2019-10-2 1
Sveriges föreningsvänligaste kommun 2019, möjlighet att nominera sin kommun.

Cirkulär från SKL & Sobona
2019- 10-29
Omvärdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen

Västmanland-Dalarna lönenämnd
2019- 1 1-01
Sammanträdcsprotokoll 2019-05-03
Budget 2020 med plan 2021—2022

Västmanland-Dalarna lönenämnd
2019-11-01
Sammanträdesprotokoll 2019-05-03
Budgetuppföljning 2019-01-01—2019-03-31

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

Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ $i forts.

gfl godkänna redovisningen av delgivningar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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/62Y §2p83

Övriga frågor

Helena Norrby (C) ställer en fråga om Hemtjänsten.

Ulf Kjellin (C) ställer en fråga om Klockarbergsskolan.

Kommunchefen svarar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Händelse
Diarienummer Ehindelsedatum Riktning FlandLäggare Tillhör postlistaNamn Fastigbetsbcfeckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
1(5-2019-1001 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26Delegationsbeslut A2. Bostadsanpassningsbidrag 191001-191031.5 beslut att bevilja BAP.

KS-20l9-I00l 2019-1 1-13 Upprttttad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-II -26Delegationsbeslut A2. Perioden 190901-190930.3 beviljade beslut om BAD. 1 beslut att avslåBAB.

1(5-2019-1001 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26Delegationsbeslut ALK 4,2019-10-29. 1 beslut tillfälligt serveringstillstånd
Skogsmästarskolans studentkår 1 oc hl 3 novmeber 2019.

1(5-2019-1001 2019-11-13 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26Delegationsbeslut ALK 4. Beslut tillfälligt seneringstillstånd. Skogsmästarskolans studentkär2nov. 2019

KS-2019-l00l 2019-11-13 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26Delegationsbeslut P7. Inrättande, ändring och indragning av tillsvidaretjänst. 2 beslut 191030.

1(5-20191001 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-1 1-26Delegationsbeslut SOC 12.1 perioden 190901-190930,2 beslut LVU, övervägande om fortsattvård eni. 13 § 2 st

1(5-2019-1001 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-1 1-26Delegationsbeslut SOC 42.1 perioden 190901-190930. 100 beslut beviljas ekonomiskt bistånd.1 beslut avslag enl SoL 4:2 ekonomiskt bistånd och 29 beslut avslag eni.SoL4: 1, 13 beslut utredning inleds om ekonomiskt bistånd.

KS-2019-l001 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26Delegationsbeslut SOC 101.1 perioden 190901-190930, Faderskap fastställt: 1 beslut.

1(3)



• Händelse
Diarienummer Hjindelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Iländelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2019-l00I 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 195.1 perioden 190901-190930. Dödsboanmälan inges: 1 beslut.

KS-2019-l00l 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 108.1 perioden 190901-190930. Avge yttrande jml 6 kap 19 § 3 st: 4

beslut.

KS-2019-l001 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 110.1 perioden 190901-190930 Lämna upplysning jml 6 kap 20 § 2

st.Föräldrabalken: 2 beslut.

KS-20l9-I00I 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 156.1 perioden 190901-190930, Familjehem godkänt rör uppdrag: 2

beslut.

KS-2019-I00l 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 69. Ii perioden 190901-190930, Vuxna utredning enl SoL 4:1 inleds: 4

beslut, inleds ej: 10 beslut, avslutas med åtgärd: 4 st. Utan åtgärd: 1 beslut.

KS-20l9-lOOl 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 70. 1 perioden 100901-190930, BoU Utredning en! SoL 11:1 inleds ej:

21 beslut.

KS-20l9-1001 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 71. Iperioden 190901-190930, DoU utredning enl SoL Il: inleds med

samtycke: 1 beslut, inleds ober samtycke: 2 beslut.

KS-2019-lOOl 2019-! 1-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 72. 1 perioden 190901-190930. BoV utredning eni SoL 11:1:2 beslut.

KS-2019-100l 2019-11-13 Upprättad T!S

Delegation, attesträtt, beslutanderätt DelegationsbesLut Kommunstyrelsen 2019-11-26
Delegationsbeslut SOC 83. 1 perioden 190901-190930, vuxna öppenvårdsinsats SoL 4:1

beviljas: 4 beslut.

2(3)



Händelse
Diarienummer iländelsedatum Riktning Flandliiggnre TillhOr postlistaNamn Fastighetsbeleckning
Ärendetyp Ärendemening
Hiindelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-20l9-I00I 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutandertitt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 20)9-11-26Delegationsbeslut SOC 84.! perioden 190901-190930, vuxna institutionsplacer!ngSoL4:l
beviljas: 1 beslut.

KS-2019-l001 2019-11-13 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26Delegationsbeslut SOC 85.1 perioden 190901-190930, vuxna institutionsplacering SoL 4: 1rörlängs: 1 beslut

KS-20l9-1001 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-11-26Delegationsbeslut AS. Brådskande ärende(ord rörande beslut). Beslut; att bidra kostnadsfrittmed lokaler till kulturreservatets skola fram till årsskiftet 2019/2020

KS-2019-l00l 2019-11-13 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 20! 9-1 1-26Delegationsbeslut AS. Brådskande ärende(ordPärande belsut). Yttrande till länsstyrelsen
19 103 1 om hastighet på 250 i Bemshammar.

0

0
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