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Plats och tid Stora sammanträdesrummet. kommunhuset den 11juni2019 kl. 08:30-15:45
Beslutande Lena Lovén Rolén (5), ordL

Carina Sindor. (L). 2:e vice ordf.
Pentti Lahtinen (5). ej § 148 pgajäv
Roger lngvarsson (5). ej § IIS pgajäv
Sahine Thungren (5)
Elisaheth Aherg (L)
Helena Norrby (C)
Bo Öberg (M)
Ewa Olsson Bergstedt (SD). ej § 110 pgajäv
Lars-Göran Lgnherg Fammé (5). tjänstgörande ersättare, § 123-156
San von Walden (SD). tjänstgörande ersättare

Ötriga deltagare Helena Nykänen (5). ej tjänstgörande ersättare § 123-139, § 141-144, § 146-164,
tjänstgörande cr5. § 140. § 115, § 146
Rolf Sass (5). ej tjänstgörande ersättare, § 123-156, tjänstgörande cr5. § 157-164
Soili Raja Aho (5). ej änstgörande ersättare
Tohias Jarstorp (L). ej tjänstgörande ersättare. § 123-111
Staffan Strid (NI). ej tjänstgörande ersättare
Kristiina Pousar. planeringsstrateg. § 140
Marie Tollefsen Marksiröm. kommunchef
Christine Larsson. kommunsekreterare
Tarja Isomäki. kominunsekreterare § 123-152

Utses att justera: Lars-Göran lgnherg Fammé (5). Bo Öberg (M och Pentti Lahtinen (5).

Plats och tid Personal- och kanslia’delningen torsdagen den 13juni kl. 08:00
Undenskri fter:

Sekreterare Paragrafer
C stine Larsson § 123-164

Ordförande
Lena Lovén Rolén (Sj tf

Justerande
.

Lars-Göran Ign erg Fat1mé (5) Bo Oherg (NI)
§ 123-156

£4
Pentti Lahtinen (5).
§ 157-164

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-06-II
Datum för Datum för
anslags uppsättande 2019-06-14 anslags nedtagande 2019-07-06

Förvaringsplats för
protokollet Personal- och kansliavdelningen

Underskri ft
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§ 123

Ändring av föredragslista

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet Kameraövervakning vid skolan läggs till och blir nytt ärende 38.

att ärende Kommiuzal Norra VästnuuzlancL avtal om ko;;;petemisittveckling flyttas och blir
nytt ärende 39.

ärendet Aktualisering av öiersiktsplamz- initiativ stryks från dagordningen.
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§ 124

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Tidigare behandling i ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-05-21, § 24 föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Sabine Thungren (5), ordförande i barn- och utbildningsutskottet. föredrar ärendet.

6 st incidenter om kränkande tilltal har rapporterats under perioden
2019-04-12—2019-05-20.

5 st fysiskt våld. 1 st kränkande tilltal.

Åtgärder vidtagna.

Alla incidenter är rapporterade inom grundskola.

Under perioden har inbrott skett på AlLaktivitetshuset Sture och Klockarbergsskolan.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Sahine Thungren (5). Ewa Olsson Bergstedt
(SD) och Helena Norrby (C).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

att notera informationen till protokollet

[Jiisterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 125 KS2018-521-031

Uppsägning av avtal avseende ersättningen för Svenska för
invandrare (SF1)

NVU har 20 18-06-14 sagt upp avtalet med ägarkommunerna avseende ersättningen för SPI.
Förvaltningen har enligt uppdrag räknat på konsekvenserna av att använda en extern
huvudman för SFI-verksamheten i jämförelse med NVU. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 100 föreslå kommunstyrelsen
att omförhandla det gamla avtalel med NVU och indexuppräkna 2013 års ersättningsnivå
till dagens nivå, som för år 2019 beräknas till 50 885 kr om PVK (prisindex för
kommunalverksamhet) följs, samt att utöka samarbetet med Skinnskattebergs integrations
och arbetsmarknadsenhet så att en Lokal flexibel stödundervisning sker i t.ex. Sturelokalen
för Skinnskattehergs eleverna

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

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

lärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Carina Sindor (L), Staffan Strid (M), Bo
Oherg (M). Helena Norrby (C) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Carina Såndor (L) yrkar j ärendet återremitteras tiLl barn- och uthildningsutskottet för
ytterhgare heredning.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Carina Sindors (L) förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsutskottet för ytterligare beredning.

Justerandes 5jan. Utdrasbestvrkande

%r
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§ 126 KS2019-351-106

Årsredovisning 2018 Norra Västmanlands Utbildningsförbund
(NVU)

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har överlämnat
årsredovisning för år 2018 till medlemskommunerna för fastställande.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-05-2!, § 26 föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättad Årsredovisning 2018 Norra Vasmanlands Utbildningsförbund
(NVU)
att kommunfullmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers
uppfattning att resultatet för det finansiella målet inte är helt förenligt med vad direktionen
fastställt eftersom endast två av effektmålen är uppfyllda och att det saknas en tydlig
avrapportering avseende förbundets bedömning huruvida de övergripande mälen bedöms
avseende 2018
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Sahine Thungren (5).

Sabine Thungren (S) yrkar bifall till barn- och uthildningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa upprättad Arsredovisning 2018 Norra Västmanlands
Utbildningsförbund (NVU). kommunfullmäktige delar Norra Västmanlands
Utbildningsförhunds revisorers uppfattning att resultatet för det finansiella målet inte är
helt förenligt med vad direktionen faststa•lit eftersom endast två av effektmålen är
uppfyllda och att det saknas en tydlig avrapportering avseende förbundets bedömning
huruvida de övergripande målen bedöms avseende 2018, att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att faststäHa upprättad Årsredovisning 20)8 Norra Västmanlands Utbildningsförbund
(NVU)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 126 fons.

att kommunfullmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers
uppfattning att resultatet för det finansiella målet inte är helt förenligt med vad direktionen
fastställt eftersom endast två av effektmålen är uppfyllda och att det saknas en tydlig
avrapportering avseende förbundets bedömning huruvida de övergripande målen bedöms
avseende 2018.

att hevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

‘ Justera. des sign. 1 Utdragsbestyrkande,—
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§ 127 KS2017-1122-1Ol

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

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

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

Ingen ny information finns till dagens sammanträde.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22. § 73 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna informationen.

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ø*
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§ 128 KS 2019-470-041

Ekonomiskt utfall per april och prognos för helår 2019

Ekonomiskt utfall per april och prognos för helår 2019 har upprättats och ska delges
kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 74 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Helena Nykänen (Sj och Staffan Strid (M).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Ucdragsbestyrkande
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§ 129 Dnr KS 2019-5-106

Svar på tilläggsäskande för år 2019 för att täcka kostnader för
byte av faktisk lön till heltidslön i Personec P

Västmanland-Dalarnas Lönenämnd har 20 19-02-27 inkommit med en tjänsteskrivelse
beträffande tilläggsäskade för 2019 för att täcka kostnader för byte av faktisk lön till
heltidslön i Personec P. Ask-andet är om totalt 350 tkr, varav kostnaden för
Skinnskattebergs kommun utgör 24 500 kr. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20. § 28
att ärendet bordläggs och behandlas pä nästa ordinarie sammanträde med ledningsutskottet

Ledningsutskottet beslutade 20 19-04-17, § 59
att ärende 3 Svar pätilläggsäskande för är 2019 för att täcka kostnader för byte av faktisk
lön till heltidslön i Personec P stryks frän ärendelistan

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 75 föresid Lommunstyrelsen
g lägga ärendet till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

lägga ärendet till handlingarna.

Justeraiides sign. Utdragsbestyrkande
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§ 130 KS2019-417-008

Ansökan om verksamhetsbidrag från Rädda Barnen

En ansökan om bidrag har inkommit från Rädda Barnen. Föreningen ansöker om 5000 kr i
bidrag för en informationssatsning om Barnkonventionen samt barnaktivitet vid
asylboendet i Riddarhyttan.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 76 föreslå kommunstyrelsen
att bifalla ansökan om verksamhetsbidrag från Rädda Barnen för jubileumsåret 2019 om
5 000 kr
4 kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Elisabeth Åberg (L), Ewa Olsson Bergstedt
(SD), Bo Öberg (M), Sabine Thungren (S), Pentti Lahtinen (S), Carina Saindor (L), Roger
Ingvarsson (5) och Helena Norrby (C).

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar att avslå ansökan.

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att hifalla ansökan om
verksamhetshidrag från Rädda Barnen för jubileumsåret 2019 om 5 000 kr, att kostnaden
tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600.

Bo Öberg (M) och Elisabet Åberg (L) yrkar bifall till Ewa Olsson Bergstedts (SD)
förslag.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att bifalla ansökan om
verksamhetsbidrag från Rädda Barnen rör jubileumsåret 2019 om 5 000 kr, att
kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600 mot Ewa Olsson
Bergstedts (SD) förslag att avstå ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ledningsutskottets förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ry
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§ 130 forts.

Ledamöter som röstar enligt ledningsutskottets förlag är Roger Tngvarsson (5), Sabine
Thungren (S), Pentti Lahtinen (5), Lars-Göran Ignberg Fammé (S), Lena Lovén Rolén (S)
och Helena Norrby (C).

Ledamöter som röstar enligt Ewa Olsson Bergstedts (SD) förslag dr Ewa Olsson Bergstedt
(SD), Elisabeth Aberg (L), Bo Oberg (M) och San von Walden (SD).

Carina Sändor (L) avstår från att delta i voteringen.

Utfallet av voteringen är att kommunstyrelsens förslag får 6 röster och Ewa Olsson
Bergstedts (SD) förslag får 4 röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ledningsutskottets förslag.

Ewa Olsson Bergstedt (SD), Elisabeth Åberg (L), Bo Öberg (M) och San von Valden
(SU) reserverar sig till förmån för Ewa Olsson Bergstedts (SD) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att hifalla ansökan om verksamhetsbidrag frän Rädda Barnen för jubileumsåret 2019 om
5 000 kr.

att kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 131 KS 2019-436-046

Årsredovisning och bokslut för år 2018 för förvaltade stiftelser

Årsredovisning och bokslut för år 2018 för fön’altade stiftelser har upprättats och ska
godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskoitet beslutade 20 19-05-22, § 77 föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Arsredovisning och bokslut för år 2018 för förvaltade stiftelser

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 föreslå
kommunfullmäktige

godkänna Årsredovisning och bokslut för år 20)8 för förvaltade stiftelser.
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§ 132 KS2019-410-046

Avveckling av stiftelser

Skinnskattebergs kommuns förvaltning administrerar idag nio stiftelser som ingår under
samlingsnamnet förvaltade stiftelser. Stiftelserna är idag placerade på bankkonto hos
Swedbank där räntan i dagsillget är noll procent. Stiftelsernas långsiktiga utveckling är
beroende av att de förräntas, för att de över tid inte ska förlora värde i jämförelse med
kronans värde. Av denna anledning är det idag angeläget att se över vilka åtgärdsmöjligheter
som finns för stiftelsema. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 78 föreslå kommunfullmättige
att förvaltningen får i uppdrag att påbörja förfarandet gällande upphörandet av stiftelserna
Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbo jordhmksstiftelse, Pontus Nohres stiftelse
1. och Samstiftelsen för lärarpersonal genom ansökan till Länsstyrelsen
au vid godkännande från Länsstyrelsen enligt första att-satsen öppna upp för ansökningar
till stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilho jordbruksstifteise, Pontus
Nohres stiftelse 1, och Samstiftelsen för lärarpersonal tills dess att stiftelsernas samtliga
tillgångar är fo brukade

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Sahine Thungren (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja förfarandet gällande upphärandet av
stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbo jordbruksstiftelse, Pontus
Nohres stiftelse 1, och Samstiftelsen för lärarpersonal genom ansökan till Länsstyrelsen.

att vid godkännande från Länsstyrelsen enligt första att-satsen öppna upp för ansökningar
till stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbojordhruksstiftelse, Pontus
Nohres stiftelse 1. och Samstiftelsen för lärarpersonal tills dess att stiftelsernas samtliga
tillgångar är förbrukade.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 133

Risk- och väsentlighetsanalys för år 2019

Ledningsutskottet ska på sammanträdet besLuta om det fortsatta arbetet med en risk- och
väsentlighetsanalys för år 2019.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22, § 79 föreslå kommunstyrelsen

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag och ett underlag att presentera vid
ledningsutskottets ordinarie sammanträde i augusti

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag och ett underlag att presentera vid
ledningsutskottets ordinarie sammanträde i augusti.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 134 KS 2019-472-101

Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen

Tidigare underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen beslutat 2019-01-15, § 13 behöver
revideras på grund av personalförändringar. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22, § 80 föreslå kommunstyrelsen
att kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonomichef ian Byström eller ekonom
Johan Mindelius, två i förening eller var för sig i förening med assistent Johan Sjögren eller
assistent Wala Rahia äger rätt att underteckna anvisningar gällande kommunens
bankräkningar och plusgirokonton samt stiftelser
att ekonomichef Jan Byström och ekonomiassistent SVala Rabia var för sig eller genom
ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol
g kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (S) och 1:e vice ordförande Helena
Öling (5) att båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchef Marie
Tollefscn Markström eller ekonomichef Jan Byström utses till [irmatecknare och har rätt att
underteckna följande handlingar —

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning. gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lös egendom. servitut, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där
kommunen är part, skuldförbindelser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförhindelser förde borgensåtaganden fullmäktige beslutat om

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonomichef Jan Byström eller ekonom
Johan Mindelius, två i förening eller var för sig i förening med assistent Johan Sjögren eller
assistent Wala Rabia äger rätt att underteckna anvisningar gällande kommunens
bankräkningar och plusgirokonton samt stiftelser
att ekonomichef Jan Byström och ekonomiassistent Wala Rabia var för sig eller genom
ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol

Justerandes sign. Utdra2sbestyrkande
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§ 134 forts.

ankommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (S) och 1:e vice ordförande Helena
Öling (S) att båda tillsammans eller var för sig 1 förening med kommunchef Marie
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 lös egendom. servitut. avtal, vägrättsavtai,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där
kommunen är part, skuldförbindelser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat om.

i ustera9des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 135 KS 2019475-101

Samverkansavtal mellan Skinnskattebergs kommun och
Polismyndigheten Region Mitt, lokalpolisområde Norra
Västmanland

Samverkansavtal mellan Skinnskattebergs Kommun och Polismyndigheten Region Mitt,
lokalpolisområde Norra Västmanland har upprättats och ska godkännas.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 81 föreslå kommunstyrelsen
il godkänna upprättat förslag till Sarnverkansavtal mellan Skinnskattehergs kommun och
Polismyndigheten Region Mitt, lokalpolisområde Norra Västmanland

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna upprättat förslag till Samverkansavtal mellan Skinnskattebergs kommun och
Polismyndigheten Region Mitt, lokalpolisområde Norra Västmanland.

Justeran9es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 136 KS 2019-475-101

Förordnande av säkerhetsskyddschef samt biträdande
säkerhetsskyddschef

1 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) framgår att den som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet skall utse en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i
enlighet med säkerhetsskyddslagen samt nämnd förordning. Kommunstyrelsen ska förordna
en säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 82 föreslå kommunstyrelsen
att förordna Kenneth Johansson till säkerhetsskyddschef

förordna Elias Lindbäck till biträdande säkerhetsskyddschef

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Sabine Thungren (5) och Tohias Jarstorp (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att förordna Kenneth Johansson till säkerhetsskyddschef.

förordna Elias Lindbäck till biträdande säkerhetsskyddschef.
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§ 137 KS 2018-249-101

Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens delegationsordning avseende
Delegationsordning för nn’ndigheuärenden enligt LSO (2003:776), FSO (2003:789), LBE
(2010:1011), [‘BE (2012:1075) ,n.fl är i behov av att revideras för att bättre tjäna sitt syfte..
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20. § 36. föreslå kommunstyrelsen
alt anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande skola och
förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen (2010:1622)

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10. § 51 enligt ledningsutskottels förslag
jj anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande skola och
förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen (2010:1622)

Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29. § 90, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande Socialtjänst
och äldre- och handikappomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18. § 136
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 136, enligt ledningsulskottets förslag
jj anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande Socialtjänst
och äldre- och handikappomsorgen

Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 153, föreslå kommunstyrelsen
i P20- Ändra delegat till KC, SC/ motsvarande

Kommunstyrelsen 2019-01-15, § Il
gj i P20- Andra delegat till KC, SCI motsvarande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 137 forts.

Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22, § 83 föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden enligt LSO
(2003:778), ESO (2003:789). LBE (2010:1011), EBE (2012:1075) mil.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskotlets förslag

att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden enligt LSO
(2003:778), FSO (2003:789). LBE (2010:1011), FBE (2012:1075) mil.

Jusierandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 138 KS 2019-401-101

Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs
kommun

Kommunfullmäktige antog 20 15-1 1-23, § 3! Risk- och sårbarhetsanalys för
Skinnskattebergs kommun. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad. Ovriga handlingar i ärendet finns tillgängliga på
sammanträdet.

Tidigare behandling av lirendet
Ledningsutskottet beslutade 20 15-09-15, § 85, föreslå kommunfullmäktige
att anta rapporten “Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs kommun 2015”.

Ledningsutskottet beslutade 2015-09-15, § 85, föreslå kommunstyrelsen
att en rapport ges årligen till kommunstyrelsen om hur arbetet med åtgärderna fortgår

förvaltningen upprättar krishanteringsplaner för samhählsviktiga verksamheter
att förvaltningen upprättar interna rutiner gällande samverkan och kommunikation vid en
samhällsstörning
au förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en kommunal
drivmedelsdepå
4 notera att förvaltningen utbildar samtliga med uppdraget “Tjänsteman i beredskap” i
enlighet med fastställd instruktion

Kommunstyrelsen beslutade 20 15-10-06, § 110, enligt ledningsutskottets förslag
att en rapport ges årligen till kommunstyrelsen om hur arbetet med åtgärderna fortgår
att förvaltningen upprättar krishanteringsplaner för samhällsviktiga verksamheter
att förvaltningen upprättar interna rutiner gällande samverkan och kommunikation vid en
samhäl Isstörn ing
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en kommunal
drivmedelsdepa
att notera att förvaltningen utbildar samtliga med uppdraget “Tjänsteman i beredskap” i
enlighet med fastställd instruktion

Kommunstyrelsen beslutade 20 15-10-06. * 110, enligt ledningsutskottets förslag med
Aneth Arvidssons (5) tillägg, föreslå kommunfullmäktige
att anta rapporten “Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs kommun 2015”

Kommunfullmäktige beslutade 20 15-1 1-23, § 76
att anta rapporten “Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs kommun 2015”

Justera des sign. Utdragshestyrkande
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Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22, § 84 föresLå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs
kommun

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (SJ, Sabine Thungren (5). Staffan Strid (M), Lars-
Göran Ignberg Fammé och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kom munfullmäk tige

att anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårharhetsanalys för Skinnskattehergs
kommun.
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§ 139 KS2018-408-101

Medborgarundersökning 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 3 att bifalla Liberalernas, Moderaternas och
Centerpaniets gemensamma måldokument för Skinnskatrebergs kommun för åren 20 19-
2022. Enligt måldokumentet ska förvaltningen genomföra en medborgarenkät 2019 och
2020. Kommunfullmäktige ska besluta om när en ny medborgamndersökning skall
genomföras. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12. § 108, enligt kommunstyrelsens förslag
att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag att “målarhete parlamentariskt januari 201kr”

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

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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19. § 37, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige bifaller Liberalernas. Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för ilren 20 19-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 3 enligt kommunstyrelsens förslag
att hifalla Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets gemensamma måldokument för
Skinnskattehergs kommun för åren 2019-2022

Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22, § 85 föreslå kommunfullmäktige
g uppdra åt förvaltningen att genomföra medhorgarundersökningar 2020 och 2022

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (SJ.

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

Justera des sign. Utdragsbestyrkande

If
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§ 139 forts.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra medborgarundersökningar 2020 och 2022.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 110 K52019-245-037

Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund

Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap
Miljöbalken. Förbundet ska dock inte besluta om renhållningstaxa. Beslutet fattas i
respektive kommuns kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-15, § 40
att avge följande svar:

Skinnskattehergs kommun motsätter sig införandet av en enhetlig taxa. Skinnskattehergs
kommun blir den stora förloraren. Kommunen har redan idag kostnadstäckning och
kommunens medborgare skulle med den nya taxan betala ett överpris. Skinnskattehergs
kommun motsätter sig även att möjligheten till hemkomposwring avgiftsheläggs

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

Ewa Olsson Bergstedt (SD) anmälerjäv och deltar inte i handlaggning eller beslut i
ärendet. Helena Nykänen (S) tjänstgör som ersättare för Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Planeringstrategen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (ML Carina Sändor (L), Pentti
Lahtinen (5), Helena Norrby (C), Helena Nykänen (5), Sabine Thungren (S) och Rolf
Sass (5).

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige att avslå Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö
Kommunalförbund.
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§ 140 forts.

Pentti Lahtinen (3) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1januari
2020.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Carina Sändor (L) yrkar ärendet återremitreras till ledningsutskottet för ytterligare
heredning med motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett och att omvärldsanalys
saknas.

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

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras för
ytterligare beredning med motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett och att
omvärldsanalys saknas och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
återremitteras till ledningsutskottet för ytterligare beredning med motiveringen att
ärendet inte är tillräckligt berett och att omvärldsanalys saknas.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.

Ledamöter som röstar att ärendet ska avgöras idag är Pentti Lahtinen (5), Lars-Göran
lgnherg Fammé (5), Lena Lovén Rolén (5) och Helena Nykänen (5).

Ledamöter som röstar enligt Carina Sandors (L) yrkande gj ärendet återemitteras till
ledningsutskottet för ytterligare beredning med motiveringen att ärendet inte är tillräckligt
berett och att omvärldsanalys saknas är Carina Sändor (L), Helena Norrby (C). Elisabeth
Åberg (L), Bo Oberg (M). San von Walden (SD). Roger Ingvarsson (5) och Sahine
Thungren (5).

Utfallet av voteringen är att frågan om ärendet ska avgöras idag får 4 röster och
Carina Såndors (L) yrkande om att ärendet återremitteras till ledningsutskottet för
ytterligare beredning med motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett och att
omvärldsanalys saknas får 7 röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Carina Såndors (L) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

j ärendet återremitteras till ledningsutskottet för ytterligare beredning med motiveringen att
ärendet inte är tillräckligt berett och att omvänldsanaLys saknas.

Justerandes sign. Utdraasbestyrkande
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§ 141 KS 2019-309-101

Svar på motion angående Skinnskattebergs kommun på webben

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

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 17
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 87 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

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 föreslå
kommunfullmäktige

att avslå motionen.
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§ 142 KS 2019-308-101

Motion angående näringslivsråd i Skinnskattebergs kommun

En motion 1 rubricerat ärende har inkommit Anders Nordenbris (L).

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 19-03-1 1, 16
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22, § 88 föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Norrby (C,). Elisabeth Åberg (L). Bo
Öberg (M) och Carina Sändor (L).

Helena Norrby (C) och Bo Öberg (M), Carina Sändor (L), Lena Lovén Rolén (5) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Carina Sändor (L) anför att inrättande av näringslivsräd linns beslutat i budgeten för år
2019.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

Justeran es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 143 KS 2019-395-101

Ansökan om omfördelning av medel till kulturskolan

Förvaltningen har upprättat ett förslag till omfördelning av engångssatsningar från Kvarnen
i Uttersberg till kulturskolan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 89 föreslå kommunstyrelsen
fl omfördela 200 000 kr från medel för engångssatsningar 2019 från Kvarnen i Uttersberg
till kulturskolan

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att omfördela 200 000 kr från medel för engängssatsningar 2019 från Kvarnen i Uttersherg
till kulturskolan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 141 KS 2019-228-101

Hjärtstartare i kommunen- yttrande

Lena Lovén-Rolén (S) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen
ska besluta i ärendet. Ett yttrande finns upprättat.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 45
att förvaltningen får i uppdrag att yttra sig om initiativet, inkluderat exempelvis behovet,
placeringar, utbildning, IVPA, information, kostnader och finansiering

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 90 föreslil kommunstyrelsen
att tacka för informationen

lägga ärendet till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Bo Öberg (M). Sabine Thungren (5). Bo Öberg
(M), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Carina Sandor (L).

Bo Öberg (M). Carina Sindor (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag gj tacka för informationen, att lägga ärendet till handlingarna.

Kommunchefen yttrar sig.

Carina Sindor (L) yrkar att utifrån yttrandet uppdra åt budgetberedningen att bereda
frågan om uthildningsinsatser i HLR år 2020.

Lena Lovén Rolén, Elisabeth Åberg (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till
Carina Sindor förslag.

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

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets
förslag att tacka för informationen, att lägga ärendet till handlingarna och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Sändors
(L) förslag att utifrån yttrandet uppdra åt budgetberedningen att bereda frågan om
utbildningsinsatser i HLR år 2020 och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen.

att lägga ärendet till handlingarna.

att utifrån yttrandet uppdra åt budgetberedningen att bereda frågan om utbildningsinsatser
i HLR år 2020.
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§ 145 KS2018-491-l01

Revidering Skinnskattebergs kommuns lönepolicy

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03, § 45 anta upprättad Lönepolicy.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 15-08-23, § 79. föreslå kommunfullmäktige
att ge förvaltningen i uppdrag att göra mindre redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Lönepolicyn i enlighet med
Skinnskatteberg kommuns grafiska profil

anta upprättad Lönepolicy

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 107,
ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar

att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Lönepolicyn i enlighet med
Skinnskatteherg kommuns grafiska profil

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 107. enligt ledningsutskortets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta upprättad Lönepolicy

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03. § 45
att anta upprättad Lönepolicy

Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22, § 91 föreslå kommunfullmäktige
anta reviderad lönepolicy

Roger Ingvarsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. Helena
Nykänen IS) tjänstgör som ersättare för Roger lngvarsson (S).

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

Justeran es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 145 forts.

att anta reviderad lönepolicy.

Justerandes sign. Utdragshestyrkande
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§ 146 KS 2018-249-101

Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens delegationsordning avseende
Delegationsordning pe,-sona/ärenden samt Delegationsordningfo al/ni/luna ärenden är i
behov av att revideras för att bättre tjäna sitt syfte. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
LedningsutsLottet beslutade 20 18-03-20, § 36, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande skola och
förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen (20 10:1622)

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 51 enligt ledningsutskottets förslag
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande skola och
förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen (2010:1622)

Ledningsutskottel beslutade 2018-08-29. § 90, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande Socialtjänst
och äldre- och handikappomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-09-18, § 136
g förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 136, enligt ledningsutskottets förslag
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande Socialtjänst
och äldre- och handikappomsorgen

Ledningsutskonet beslutade 20 18-12-12, § 153, föresla kommunstyrelsen
att i P20- Andra delegat till KC, SC/ motsvarande

Kommunstyrelsen 2019-01-15. § Il
att i P20- Andra delegat till KC, SC/ motsvarande

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 92 föreslå kommunstyrelsen
gg anta upprättad reviderad delegationsordning för personalärenden
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§ 146 forts.

att anta upprättad reviderad delegationsordning för allmänna ärenden

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta upprättad reviderad delegacionsordning för personalärenden.

att anta upprättad reviderad delegationsordning för allmänna ärenden.

Justera des sign. Utdragshestyrkande
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§ 147

Framtida gymnasieskola- diskussion

Ledningsutskottet diskuterar en framtida gymnasieskola.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 95, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser en upplösning av NVU
skulle ha för Skinnskattebergs kommun och hur processen går till

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5). Carina Sindor (L). Staffan Strid (M), Sabine
Thungren (M). Bo Öberg (M) och Elisabeth Åberg (L)

Bo Öberg (M). Elisabeth Åberg (L) och Sabine Thungren (5) yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag g ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser en
upplösning av NVU skulle ha för Skinnskattebergs kommun och hur processen går till.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser en upplösning av NVU
skulle ha för Skinnskattebergs kommun och hur processen går till.
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§ 148 KS2019-418-106

Årsredovisning 2018 VafabMiljä Kommunalförbund

VafabMiljö Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning 2018 till
medlemskommunema för fastställande.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 19-05-24, § 35, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättad Årsredovisning 2018
fl bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter

Pentti Lahtinen (S) anmälerjäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. Helena
Nykänen (S) tjänstgör som ersättare för Pentri Lahtinen (S).

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommu nfullmäktige

godkänna upprättad Ärsredovisning 2018.

att bevitja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
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§ 149 Dnr KS 2019-264-101

Svar på motion angående hemtjänsten och hemsjukvårdens
framtid

En motion gällande hemtjänsten och hemsjukvårdens framtid har inkommit från Bo Öberg
(M) och Staffan Strid (M) till kommunfullmäktige. Kommunfullmäkuge beslutade 2018-
12-10, § 125, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse
i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-05-20, § 56. föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Roger lngvarsson (5), Carina
Sindor (L), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Elisabeth Aberg (L).

Roger lngvarsson (5) och Lena Lovén Rolén yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets
förslag att föreslå kommunfullmäktige jjj avslå motionen.

Carina Sindor (L) yrkar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad
med kommentaren att motionens förslag om att införa LOV inom hemtjänst och
hemsjukvård är positiv, men att göra det utan att först se på konsekvenser och kostnader
inte är rimligt. Kommunstyrelsen och budgetberedningen bör istället hantera frågan inför
budgetår 2021 med erforderliga handlingar som underlag och tillräcklig tid för
förvaltningen att utreda.

Ewa Olsson Bergstcdt (SD) och Elisabeth Åberg (L) och Bo Öberg (MJ yrkar bifall till
Carina Såndors (L) förslag.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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

Justerapdes sign. 1 Utdragshestyrkandepv—
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§ 119 forts.

Ordförande ställer proposition på vård- och omsorgsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Carinas Såndors (L) förslag att föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med kommentaren att
motionens förslag om att införa LOV inom hemtjänst och hemsjukvård är positiv,
men att göra det utan att först se på konsekvenser och kostnader inte är rimligt.
Kommunstyrelsen och budgetberedningen bör istället hantera frågan inrör
budgetår 2021 med erforderliga handlingar som underlag och tillräcklig tid rör
förvaltningen att utreda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina
Sndors (L) förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.

Ledamöter som röstar enligt vård- och omsorgsutskottets förlag är Roger Ingvarsson (S),
Sabine Thungren (S), Pentti Lahtinen (5), Lars-Göran Ignherg Fammé (5) och Lena Lovén
Rolén (5).

Ledamöter som röstar enligt Carina Sindors (L) förslag är Carina Såndor (L), Elisabeth
Åberg (L), Bo Oberg (M). Ewa Olsson Bergstedt (SD). San von Walden (SD) och Helena
Norrby (C).

Utfallet av voteringen är att vård och omsorgsutskottets rörslag får 5 röster och Carina
Sgndors (L) förslag får 6 röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Carina Sgndors (L) förslag.

Roger Ingvarsson (S), Sabine Thungren (S), Pentti Lahtinen (5), Lars-Göran lgnberg
Fammé (S) och Lena Lovén Rolén (5) reserverar sig till förmån för vård- och
omsorgsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att motionen ska anses besvarad med kommentaren att motionens förslag om att införa
LOV inom hemtjänst och hernsjukvård är positiv, men att göra det utan att först se på
konsekvenser och kostnader inte är rimligt. Kommunstyrelsen och budgetberedningen bor
istället hantera frågan inför budgetår 2021 med erforderliga handlingar som underlag och
tillräcklig tid för förvaltningen att utreda.

Justeran9es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 150 Dnr KS 20 18-866-700

Svar på medborgarförslag angående framtagande av
handlingspian för att förebygga psykisk ohälsa

Ett medborgarförslag gällande framtagande av handlingsplan för att förebygga psykisk
ohälsa har inkommit från Gun Britt Norén, 218-10-19 till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade. 2018-11-12, § 100, att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsuLkottet beslutade 20 19-05-20, § 57, föreslå kommunstyrelsen
att medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till de överenskommelser som finns
mellan regionen och kommunen gällande psykisk hälsa barn och unga och psykisk hälsa
vuxna med tillhörande handlingsplaner.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (Sj, Bo Öberg (M). Roger lngvarsson (Sj och
Helena Norrby (C).

Bo Öberg (M) och Roger [ngvarsson (Sj yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag
medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till de överenskommelser som finns

mellan regionen och kommunen gällande psykisk hälsa barn och unga och psykisk hälsa
vuxna med tillhörande handlingspianer.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till de överenskommelser som finns
mellan regionen och kommunen gällande psykisk hälsa barn och unga och psykisk hälsa
vuxna med tillhörande handlingsplaner.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas kl. 13:25.

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 151 DnrKS2OI9-312-l01

Svar på motion ang. att öppna en “seniorgård”

En motion gällande att öppna en seniorgård har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan
Strid (M), till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 20 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och ornsorgsutskottet beslutade 20 19-05-20, § 58 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att en större lokalutredning pågår och att svar på
utredning bör inväntas

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Roger lngvarsson (5), Bo Öberg (M), Helena
Norrby (C), Elisabeth Aherg (L) och Ewa Olsson Bcrgstedts (SD).

Roger Ingvarsson IS) och Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till vård- och
omsorgsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige g avslå motionen med
motiveringen att en större lokalutredning pågår och att svar på utredning hör inväntas.

Bo Öberg (Ml yrkar föreslå kommunfullmäktige hifalla motionen.

Helena Norrby (C), Elisabeth Åberg (L), Carina Sindor (L) och Ewa Olsson Bergstedts
(SD) yrkar bifall till Bö Obergs (M) förslag.

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

Ordföranden ställer proposition på vård- och omsorgsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att en större
lokalutredning pågår och att svar på utredning bör inväntas mot Bo Obergs (M)
förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Oberg (M) förslag.

Roger Ingvarsson(S), Sabine Thungren (5), Pentti Lahtinen (5), Lars-Göran lgnberg
Fammé (5) och Lena Lovén Rolén reserverar sig till förmån för vård- och
omsorgsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen .
Justeraes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 152 KS 2019-272-101

Svar medborgarförslag angående en mötespiats för
kommunens innevånare

Ett medborgarförslag från Monicka Johansson gällande en mötespLats för kommunens
innevånare inkom till kommunfullmäktige 20 19-02-28. Kommunfullmäktige beslutade 20 19-
11-03. * 25 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning
till kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-1 1, § 25 överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-05-20, § 59 föreslå kommunstyrelsen
att avslä medborgarförslaget med motiveringen att en större lokalutredning pågår och att
svar på utredning bör inväntas

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

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till värd- och omsorgsutskottets förslag att avslå
medborgarförslaget med motiveringen att en större lokalutredning pågår och att svar på
utredning bör inväntas.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att avslå medborgarförslaget med motiveringen att en större lokalutredning pågår och att
svar pi utredning bör inväncas.

Juster des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 153 KS20l9-478-101

Revidering av Arbetsordning för kommunstyrelsen- initiativ

Carina Såndor (L), Bo Öberg (M) och Elisabeth Åberg (L) har inkommit med ett initiativ i
rubricerat ärende. Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 93, föreslå kommunstyrelsen
att bifalla initiativet

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Carina Saindor (L).

Carina Såndor (L) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att hifalla initiativet.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar att avslå initiativet.

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

Ordföranden ställer proposition på ledningsuskottets förslag att bifalla initiativet
mot Lena Lovén Rolén (S) yrkande att avslå initiativet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Såndors (L) förslag.

Roger Ingvarsson (S) och Lena Lovén Rolén (S) reserverar sig till förmån Lena
Lovén Roléns (8) förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att bifalla initiativet

Justera des sign. Utdragshestyrkande
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§ 154 KS 2018-154-101

Uppförande av utomhusgym- initiativ

Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M) 2018-02-13 har inkommit med ett initiativ i rubricerat
ärende. Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 19-05-24, § 37. föreslå kommunstyrelsen
att avslå initiativet

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M), Pentti Lahtinen (5), Carina
Sindor (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Bo Öberg (M) yrkar att bifalla initiativet.

Pentti Lahtinen (5). Lena Lovén Rolén (5), Carina Såndor (L), Elisabeth Åberg (L) och
Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att avstå initiativet.

Carina Såndor anför att det finns hudgeterade medel för utegvm i 2019 års budget och att
kommunstyrelsen hör få se olika alternativ till placering av utegym, innan beslut fattas.

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

Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag att avslå initiativet
mot Bo Obergs (M) yrkande att bifalla initiativet och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att avslå initiativet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 155 KS 2019-545-101

Revidering av Skinnskattebergs kommuns skolskjutsreglemente
initiativ

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5). Elisabeth Åberg (L), Bo Öberg (M), Roger
Ingvarsson (5) och Carina Sindor (L).

Bo Öberg (M) yrkar att avslå initiativet

Lena Lovén Rolén (5) yrkarj bifalla initiativet.

Kommunchefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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

Ordföranden ställer proposition på Lena Lovén Rolén IS) yrkande att bifalla
initiativet mot Bo Obergs (M) yrkande att avslå initiativet och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla initiativet.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att hifalla initiativet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 156 KS 2019-544-101

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

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Elisabeth Åberg (L), Staffan Strid (M). Sabine
Thungren (5), Bo Oberg (M), Helena Norrby (C) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Carina SLindor yrkar att remittera initiativet till barn- och utbildningsutskottet för
beredni n g.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera initiativet till harn- och uthildningsutskottet för heredning.
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§ 157 KS 20 19-539-626

Lägerkolloverksamhet - initiativ

Helena Norrby (C) och Carina Sindor (L) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Helena Norrby (C), Bo Öberg (M), Ewa
Olsson Bergsredt (SD), Roger Ingvarsson (5), Carina Siindor (L), Elisabeth Aherg (L),
och San von Walden (SD).

Helena Norrby (C), Bo Öberg (M), Carina Sindor (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD)
yrkar bifall till initiativet att Skinnskattehergs kommun fortsätter genomföra lägerkollon
riktade till barn ur ett integrationsperspektiv, i likhet med de som genomfördes 2018, att
medel tas från de statsbidrag som sökts och bifallits för denna typ av verksamhet.

Kommunchefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att Skinnskattehergs kommun fortsätter genomföra lägerkollon riktade till barn ur ett
integrationsperspektiv, i likhet med de som genomfördes 2018.

medel tas fnin de statsbidrag som sökts och hifallits för denna typ av verksamhet.

Justerandes sian. 1 dragsbestyrkande
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§ 158 KS2019-482-027

Kommunal Norra Västmanland, avtal om kompetensutveckling

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22. § 96. föreslå kommunstyrelsen
att tillföra 65 tkr till nuvarande kapital till fonden för kompetensutveckling för medlemmar i
SKAF
att finansiering sker via utvecklingsmedel
att uppdra åt förvaltningen att fondera nuvarande belopp om 199 1kr. samt tillfört belopp om
65 it

uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till reviderat avtal om kompetensutveckling
som anger tydliga riktlinjer för hur och på vilka nivåer utdelning från fonden skall ske

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Helena Norrby (C) och Carina Sindor (L).

Carina SLindor (L) att remittera ärendet till förvaltningen för ytterligare upplysningar.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till förvaltningen för ytterligare upplysningar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnttebergs
itköm1?un Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-06-Il Sid. 223

§ 159

Kameraövervakning vid skolan

Ett initiativ om kameraövervakning på skolans område väcks vid sammanträdet av Sabine
Thungren (S).

Sabine Thungren (5) yrkar ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt få till
kameraövervakning på skolan område, att finansiering sker genom redan beslutade medel i
budgeten för 2019, engångsdriftsatsning 100 tkr till kameraövervakning.

Carina Såndor (L) Roger lngvarsson (5), Elisabeth Åberg (L) yrkar bifall till Sabine
Thungrens (5) förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt få till kameraövervakning på skolan område.

finansiering sker genom redan beslutade medel i budgeten för 2019. engångs
driflsatsning 100 tkr till kameraövervakning.

[ Justerandes sign. 1 Utdragshestvrkande
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§ 160

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

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

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetspian,
mål samt tidigare heslut 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 Samordningsförhund, gemensam Hjälpmedelsnämnd sann Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej
ger vägledning inhämta Skinnskattehergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skriftligen kortfattat
aterrapportera vid nästföljande kommunstyrelsesammanträde. Återrapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgang.

Lena Lovén Rolén tS) rapporterar från Strategisk regional beredning 20 19-06-05.

Lena Lovén Rolén (5) rapporterar från Småkom.

Lena Lovén Rolén (5) rapporterar frän Kommuninvest.

Lena Lovén Rolén (5) rapporterar från möte med Statens bostadsomvandling (SBO).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna
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Kommunstyrelsen 2019-06-11 Sid. 225

§ [61

Övriga rapporter

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

Bo Öberg (M) rapporterar från direktionsmöte, VafabMiljö, 20 19-06-10.

Helena Norrhy(C) rapporterar frän Intresseföreningen Bergsiagets årsmöte 20 19-05-17.

Helena Norrby (C) rapporterar från Förenade Småkommuners Försäkringsbolag (FSF)
årsmöte 2019-05-16.

Pentti Lahtinen (S) rapporterar från utbildningsdag med projekt Vätterskogen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019-06-11 Sid. 226

§ 162 Dnr KS 20 19-557-002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 20 19-06-1 1 Sid. 227

§ 163

Delgivningar

Skinnskattehcrgs kommun
190520
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-05-20

Skinnskattebergs kommun
190521
Barn- och uthildningsutskottet. protokoll 2019-05-21

Skinnskattebergs kommun
190522
Ledningsutskottet, protokoll 20019-05-22

Skinnskattebergs kommun
190524
Tekniska utskottet, protokoll 20 19-05-23

Skinnskattchcrgs kommun
190531
Ledningsutskottet, protokoll 2019-05-31

Norra Västmanlands Utbildningsförbund
20 19-06-03
Förbundsdircktionen 20 19-05-27

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ct1



Skinnskaftekr
lf&Lin Sammantradesprotokofl

Kommunstyrelsen 20 19-06-1 1 Sid. 22S

§ 164

Övriga frågor

Helena Norrby (C) ställer en fråga om rutiner för rapportering av delegationsbeslut.

Helena Norrby (C) ställer en fråga rutiner kring inrapportering av uppgifter i Kolada.

Helena Norrby (C) ställer en fråga parkeringen vid Aspebäcken.

Staffan Strid (M) om framtidens företagande för åk 9.

Kommunchefen och ordföranden i barn- och urbildningsutskottei svarar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommuninvest

Föreningsstämma 11April, Lena representerar Skbg kommun. Carina sitter med i styrelsen för
kommuninvest ekonomiska förening. För med info; hemsidan kommuninvest.se

- Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv finansiering till sina medlemmar och
kunder—svenska kommuner, regioner, kommunala bolag och andra kommunala aktörer. 277
kommuner är medlemmar och 11 regioner. Skbg har lån på dryga 40 miljoner ( vattenledning Färna
och LSS boende) till mycket låg ränta.

Små kom
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Återrapportering kring två pågående arbeten som involverar kommunerna — Regional
bibliotekssamverkan och Kulturarvsportalen.

Konferens om Nära Vård — Möte planeras i höst med politik o tlänstemän från kommuner och region.
Färdtjänst- eftersträva likvärdighet i länet?!

En kort introduktion kring folkhälsofrågorna. Kompetenscentrum för hälsa deltar.

SBO — Statens bostadsomvandling

Jag, Pentti, Sam och Marie hade möte med dom efter en inbjudan som jag skickade ut i april. Här
finns möjligheter att genom ekonomisk hjälp få en fastighet att bli totalt nyrenoverad till
hyreslägenheter ifa Zor ämnade för äldre. Kommunen tar sedan över driften efter det att
nedskrivning av renoveringskostnaderna så att den totala hyran ligger på ca 6 500 kr, ibland något
mer. Rek. Hemsidan. SB0.se


