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§ 54 Dnr2018.0141.600

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 19-03-19, § 9, föreslå kommunstyrelsen

notera informationen till protokollet

Sektorchefen föredrar ärendet.

10 st incidenter om kränkande tilltal har rapporterats under perioden
2019-01-22—2019-03-18. 7 st fysiskt våld, 3 st kränkande tilltal. Åtgärder vidtagna.

Alla incidenter är rapporterade inom grundskola.

Inbrott på Allaktivitetshuset Sture 27 februari.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

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
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§ 55

SIQ:s återföringsrapport till förskolan

Dnr KS 2019-185-291

Skinnskattebergs kommuns förskolor har under 2018 deltagit i “Kvalitetsutmärkelsen
Bättre Skola 2018” med syfte att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet
inom både förskola och skola. SIQ har analyserat förskolans verksamheisbeskrivning,
genomfört platsbesök på förskoian för att verifiera verksamhetsberättelsen och därefter
sammanställt en återföringsrapport till förskolan gällande verksamhetens kvalitativa nivå
utifrån SIQ:s bedömningsmatris. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-03-19, § 11. föreslå kommunstyrelsen
g lägga rapporten till handlingarna

Sektorchefen för barn och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Carina S’indor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

lägga rapporten till handlingarna
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§ 56 Dnr KS 2019-233-101

Omfördelning av engångsdriftsatsning till moduler

Skinnskattebergs kommun har tecknat hyresavtal med PCS Modulsystem AB gällande
modulenheterna på Solgården med upplåtelsetid 20 19-06-30 och Klockarbergsskolan med
upplåtelsetid 2019-06-30. Utifrån det barn- och elevunderlag som finns för verksamhet på
förskola och i grundskolan finns ett behov av att förlänga hyreskontrakten för att säkra
lokalförsörjningen under hösten. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 19-03-19, § 12, föreslå kommunstyrelsen
fl omfördela 600 000 kr från engångsdriftsatsningen pedagogisk personal till förlängning
av hyresavtal (t.o.m. 2019-12-31) med PCS Modulsystem AB gällande modulenheterna på
Solgården och }Uockarbergsskolan

Sektorchefen för Sektor barn och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Bo Öberg (M), Sabine Thungren (S)

Sektorchefen yttrar sig.

Sabine Thungren (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag att omfördela
600 000 kr från engångsdriftsatsningen pedagogisk personal till förlängning av hyresavtal
(t.o.m. 2019-12-31) med PCS Modulsystem AB gällande modulenheterna på Solgården och
}Uockarbergsskolan.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

gli omfördela 600 000 kr från engångsdriftsatsningen pedagogisk personal till förlängning
av hyresavtal (t.o.m. 2019-12-3 1) med PCS Modulsystem AB gällande modulenheterna på
Solgården och Klockarbergsskolan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§57 DnrKS 2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskaflebergs kommun —

information

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

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 23, föreslå kommunstyrelsen
jj godkänna informationen
att 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

att godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna
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§ 58 Dnr KS 2019-

Revidehng av nyckeltal i näringsHvsstrategi för Skinnskattebergs
kommun

Förvaltningen har upprättat förslag till reviderade nyckeltal för näringslivsstrategi för
Skinnskattebergs kommun. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 24, föreslå kommunstyrelsen

anta förslaget till reviderade nyckeltal i Skinnskattebergs Näringslivsstrategi 20 16-2020

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Roln (S) och Carina Sdndor (L).

Carina Sindor (L) yrkar bifall ledningsutskottets förslag git anta förslaget till reviderade
nyckeltal i Skinnskattebergs Näringslivsstrategi 2016-2020.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta förslaget till reviderade nyckeltal i Skinnskattebergs Näringslivsstrategi 20 16-2020
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§ 59 Dnr KS-2019-16-003

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

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

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 25,
fl förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet

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

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag förslå
kommunfullmäktige

att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen daterat 2019-01-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 60 Dnr KS 20 19-89-003

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 26, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till reviderat reglemente för krisledningsnllmnden daterat 2019-01-21

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

anta förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden daterat 2019-01-2 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

a
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§ 61 Dnr KS 2019

Årsredovisning för år 2018 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Västmanland-Dalarna Lönenämnd har överlämnat årsredovisningen för år 2018.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 27, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för år 2018 för Västmanland-Dalarna lönenämnd
att överskottet går tillbaka till kommunerna
g bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018

Carina Sdndor (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Anders Nordenbris (L) tjänstgör för Carina Sindor (L).

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S).

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att förslå
kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2018 för Västmanland-Dalarna
lönenämnd, att överskottet går tillbaka till kommunerna, bevilja styrelsen och de
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018.

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 årsredovisningen för år 2018 för Västmanland-Dalarna lönenämnd

överskottet går tillbaka till kommunerna

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018
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§62 DnrKS2OI9

Utökning av Västmanland-Dalarna Lönenämnd med
Smedjebackens kommun

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

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

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige godkänna Smedjebackens kommuns ansökan om inträde i
Västmanland-Dalarna Lönenämnd under förutsättning att samtliga kommunfullmäktige
fattar erforderliga beslut i frågan.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 63 Dnr KS 2019-344-101

Årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun

Kommunens årsbokslut är en översikt över kommunens ekonomi och verksamhet under det
senaste året. Enligt lagen (1997:6 14) om kommunal redovisning är kommuner och
landsting skyldiga att för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

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

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 30, föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun

fl balanskravsposten till eget kapital är 4 233 tkr
att i eget kapitaJ öronmärka 3 000 tkr till digitalisering
att i eget kapital öronmärka 3 400 tkr till pensionsskuld

i eget kapital öronmärka 2 921 tkr till utvecklingsmedel

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (8), Carina Sgndor (L), Roger Ingvarsson (S) och
Helena Norrby (C).

Roger Ingvarsson (S), Carina Sgndor (L), och Helena Norrby (C) yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun, att balanskravsposten till eget kapital
är 4 233 tkr, att i eget kapital öronmärka 3 000 tkr till digitalisering, att i eget kapital
öronmärka 3 400 tkr till pensionsskuld, att i eget kapital öronmärka 2 921 tkr till
utvecklingsmedel

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

gli fastställa upprättat förslag till årsbokslut för år 2018 för Skinnskattebergs kommun
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§ 63 forts.

balanskravsposten till eget kapital är 4 233 tkr

att i eget kapital öronmUrka 3 000 tkr till digitalisering

att i eget kapital öronmärka 3 400 tkr till pensionsskuld

att i eget kapital öronmärka 2 921 tkr till utvecklingsmedel

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet äterupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§64 DnrKS2O19

Presentation av medborgarenkät för Skinnskattebergs kommun —

information

Förvaltningen presenterar på sammanträdet medborgarenkäteten för Skinnskattebergs
kommun.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 31,
att kommunchefen ska ge återkoppling på presentationen gällande hur kommunen ska
arbeta med resultatet under punkten kommunchefen informerar

Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 31, föreslå kommunstyrelsen
att tacka för informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Bo Öberg (M) och Anders Nordenbris (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att tacka för informationen

jj lägga informationen till handlingarna

[rsi4UtdrasbestYrkande
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§65 DnrKS2O19

Preliminära budgetramar för år 2020 för Skinnskattebergs
kommun

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 32,
g förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i tjänsteskrivelsen

Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 32 föreslå kommunfullmäktige
budgeten baseras på 4420 innevånare

att skatten är oförändrad 22,5 1 kronor
att resullaikravet ska vara minst 1,5 %
att ram preliminärt sätts till 275 691 tkr

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

Sabine Thungren (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå
Kommunfullmäktige att budgeten baseras på 4420 innevånare, att skatten är oförändrad
22,51 kronor, att resuhatkravet ska vara minst 1,5 %, ram preliminärt sätts till 275 691
tkr.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

budgeten baseras på 4420 innevånare

att skatten är oförändrad 22,51 kronor

att resultatkravet ska vara minst 1,5 %

ram preliminärt sätts till 275 691 tkr

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 66

Omfärdelning av investeringsmedel år 2019

Dnr KS 2019-247-042

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

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

omfördela 1 280 tkr från investeringsram Brukshöjande upprustningar till
fiberinvestering

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

art omfördela 1 300 tkr från investeringsram 2019. Bmkshöjande upprustningar till utbyte
av belysningsstolpar

att omfördela 1 280 tkr från investeringsram Brukshöjande upprustningar till
fiberinvestering
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§ 67 Dnr KS 20 19-246-042

Överföring av investeringsmedel från verksamhetsår 2018 till
verksamhetsår 2019

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 34, föreslå kommunfullmäktige
att överföra 1 413 tkr av de tilldelade investeringsmedlen om 1 500 tkr år 2018 för
byggnation av brandstationen till investeringsram 2019
att överföra 10 827 tkr av tilldelade investeringsmedel om 11 000 tkr år 2018 för
investeringsmedel VA till investeringsram 2019

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

iL överföra 1413 tkrav de tilldelade investeringsmedlen om 1500 tkr år 2018 för
byggnation av brandstationen till investeringsram 2019

g överföra 10 827 tkr av tilldelade investeringsmedel om 11 000 tkr år 2018 för
investeringsmedel VA till investeringsram 2019

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnskatSefr
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-04-09 Sid. 99

§ 68 Dnr KS 2019-240-101

Revidering av reglemente och samverkansavtal för gemensam
Hjälpmedelsnämnd

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 35, föreslå kommunfullmäktige
att det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
godkänns för Skinnskattebergs kommuns del, att gälla 2019-01-01 — 2022-12-31.
att det redovisade förslaget till avtal avseende den gemensamma hjälpmedelsnämnden
godkänns för Skinnskattebergs kommuns del, att gälla från och med 20 19-01-01

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

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

c}ande5
si•Utdragsbestyrkande
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§69 Dnr2019-132-l01

Ansökan om verksamhetsbidrag från BRIS för år 2020

En ansökan om bidrag har inkommit från BRIS för verksamhetsåret 2020. Föreningen
ansöker om minst 8500 i föreningsbidrag.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 38, föreslå kommunstyrelsen
att bifalla ansökan om föreningsbidrag från BRIS region mitt för verksamhetsåret 2020 om
8500 kronor
att kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S).

Lena Lovn-Roién (5) yrkar bifall till ledningsutskoltets förslag att bifalia ansökan om
föreningsbidrag från BRIS region mitt för verksamhetsåret 2020 om 8500 kronor, att
kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att bifalla ansökan om föreningsbidrag från BRIS region mitt för verksamhetsåret 2020 om
8500 kronor

kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600

rsin. Utdragsbestyrkande
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§ 70 Dnr KS 2019-254-007

Svar på granskning av hantering av kommunens bilar

KomRedo har av Skinnskattebergs kommuns revisorer fått uppdraget att granska
kommunens hantering av bilar. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande
över bifogad granskning senast den 15 april år 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 40,
att yttrandet ska kompletteras med ledningsutskottets beslut i ärendet gällande Ansökan om
utvecklingsmedel till förvaltningsutveckling

Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 40, föreslå kommunstyrelsen
att avge följande yttrande: Vi har tagit del av rapporten och finner den saklig och
välgrundad. Granskningen kommer att vara behjälplig i det fortsatta arbetet med att främja
en effektiv och ändamålsenlig intern kontroll av kommunens bilar

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Carina Sindor (L) och Ewa Olsson Bergstedt
(SD).

Carina Sändor (L), Lena Lovén-Rolén och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till
förvaltningens kompletterande förslag att avge följande yttrande: Vi har tagit del av
rapporten och finner den saklig och välgrundad. Granskningen kommer att vara
behjälplig i det fortsatta arbetet med att främja en effektiv och ändamålsenlig intern
kontroll av kommunens bilar. Kommunchefen har initierat och startat upp ett
övergripande arbete i förvaltningen i syfte att stärka intern kontroll och uppföljning.
Dagens brist på systemstöd gör förvaltningens arbete svårstyrd. System för intern kontroll
och ledning skall bidra till att förvaltningen når uppsatta mål, samt att detta sker på ett
effektivt, säkert och hållbart sätt. Vidare skall systemen också se till att information och
rapporteringen om verksamheten och dess ekonomi är tillförlitlig och rättvisande samt att
verksamheten efterlever lagar, regler, avtal och policys med mera. System för intern
kontroll och ledning förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att
organisationen når målen. Intern kontroll bygger också in en medvetenhet om behovet att
värna och vårda en hållbar, öppen och rättssäker verksamhet. Kommunchefen har till
ledningsutskottet 20 19-03-20 ansökt om och fått beviljat medel för detta arbete.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 70 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att avge följande yttrande: Vi har tagit del av rapporten och finner den saklig och
välgrundad. Granskningen kommer att vara behjälplig i det fortsatta arbetet med att
främja en effektiv och ändamålsenlig intern kontroll av kommunens bilar.
Kommunchefen har initierat och startat upp ett övergripande arbete i förvaltningen i syfte
att stärka intern kontroll och uppföljning. Dagens brist på syslemstöd gör förvaltningens
arbete svårstyrd. System för intern kontroll och ledning skall bidra till att förvaltningen
når uppsatta mål, samt att detta sker på ett effektivt, säkert och hållbart sätt. Vidare skall
systemen också se till att information och rapporteringen om verksamheten och dess
ekonomi är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler,
avtal och policys med mera. System för intern kontroll och ledning förebygger, upptäcker
och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen når målen. Intern kontroll
bygger också in en medvetenhet om behovet att värna och vårda en hållbar, öppen och
rättssäker verksamhet. Kommunchefen har till ledningsutskottet 20 19-03-20 ansökt om
och fått beviljat medel för detta arbete.

(Jerandessin.Utdrasbestrkande
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§ 71 Dnr KS 20 19-255-007

Svar på frågor från revisionen gällande utgivningsbevis och
ansvarig utgivare för 0222:an och kommunens hemsida

Revisionen har 2019-02-28 inkommit med en begäran om svar på frågor beträffande
utgivningsbevis, ansvarig utgivare för 0222:an samt kommunens hemsida. 1 sin skrivelse
redogör revisionen för gällande lagstiftning samt skyldigheten att anmäla ansvarig utgivare.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 41, föreslå kommunstyrelsen
att lämna följande svar till revisionen:
1. 1 samband med att tidigare kommunchef Nima Poushin lämnade sin tjänst och en tf.

kommunchef tjänstgjorde överlämnades inte informationen, ansvaret för att uppdatera
utgivningsbeviset var inte utsedd, vilket nu finns

2. Kommunstyrelsen har utgått ifrån att förvaltningen utfört detta och har inte haft
anledning att kontrollera detta

3. Enligt bifogade handlingar är nu tidigare utgivningsbevis uppdaterat, samt att
utgivningsbevis finns för webbplats

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

lämna följande svar till revisionen:
1. 1 samband med att tidigare kommunchef Nima Poushin lämnade sin tjänst och en tf.

kommunchef tjänstgjorde överlämnades inte informationen, ansvaret för att uppdatera
utgivningsbeviset var inte utsedd, vilket nu finns

2. Kommunstyrelsen har utgått ifrån att förvaltningen utfört detta och har inte haft
anledning att kontrollera delta

3. Enligt bifogade handlingar är nu tidigare utgivningsbevis uppdaterat, samt att
utgivningsbevis finns för webbplats
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§72 DnrKS2O19-

Medlemsavgift till Förbundet Agenda 2030 för år 2020

Ledningsutskottet ska behandla frågan om extra driftbidrag om 1 kr per kommuninvånare
och en eventuell medlemsskapshöjning från 2,1 kr per kommuninvånare till 2,75 kr per
kommuninvånare för Förbundet Agenda 2030.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-01-30, § 1,
att tacka rör informationen
ait notera att frågan om extra driftbidrag om 1 kr per kommuninvånare och eventuell
medlemsskapshöjning från 2,1 kr per kommuninvånare till 2,75 kr per kommuninvånare
ska tas upp vid nästa ordinarie sammanträde med ledningsutskottet

Ledningsutskonet besLutade 20 19-03-20, § 42. föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till ett extra driftsbidrag om 1 krona per
kommuninvånare
anSkinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till en medlemsskapshöjning från 2,1 kr
per kommuninvånare till 2,75 kr per kommuninvånare
att om förslaget fastställs ska det finansieras inom ram

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag Skinnskattebergs
kommun ska ställa sig positiv till ett extra ddftsbidrag om 1 krona per kommuninvånare, att
Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till en medlemsskapshöjning från 2,1 kr per
kommuninvånare till 2,75 kr per kommuninvånare, g om förslaget fastställs ska det
finansieras inom ram

Bo Öberg (M) yrkar att avslå första att-satsen, att Skinnskattebergs kommun ska ställa sig
positiv till ett extra driftsbidrag om 1 krona per kommuninvånare.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Bo Öbergs (M) förslag.

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

jstein.ptdrasbestYrkande
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§ 72 forts.

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att Skinnskattebergs
kommun ska ställa sig positiv till ett extra driftsbidrag om 1 krona per
kommuninvånare mot Bo Obergs (M) yrkande att avslå första att-satsen, att
Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till ett extra driftsbidrag om 1 krona
per kommuninvånare och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
ledningsutskottets förslag.

Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD) reserverar sig till
förmån för Bo Obergs (M) yrkande.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifalla de resterande att-satserna i
ledningsutskottets förslag, att Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till en
medlemsskapshöjning från 2,1 kr per kommuninvånare till 2,75 kr per kommuninvånare,

fl om förslaget fastställs ska det finansieras inom ram och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt dessa att—satser.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till ett extra driftsbidrag om 1 krona per
kommuninvånare

att Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till en medlemsskapshöjning från 2,1 kr
per kommuninvånare till 2,75 kr per kommuninvånare

att om förslaget fastställs ska det finansieras inom ram

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§73 DnrKS-2019-

Initiering av ärende gällande allaktivitetshuset Sture

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 47, föreslå kommunstyrelsen
att initiativet ska bifallas

Roger lngvarsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta
ärende.

Lars-Göran Ignberg Fammé (S) tjänstgör som ersättare för Roger Ingvarsson (S).

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Pentti Lahtinen (S), Helena Norrby (C) och
Carina Sdndor (L).

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag initiativet ska bifallas.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att initiativet ska bifalias

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 74 Dar KS 2019-229-101

Initiering av ärende gällande ansökan om ersättning för förlorad
arbetsförtjänst vid deltagande av så kallade ordförandeträffar

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 44, föreslå kommunstyrelsen
att initiativet ska avslås

Pentti Lahtinen (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Lars-Göran Jgnberg Fammé (5) tjänstgör som ersättare för Pentti Lahtinen (S).

Roger Ingvarsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Helena Nykänen (S) tjänstgör som ersättare för Roger Ingvarsson (S).

Sabine Thungren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Rolf Sass (5) tjänstgör som ersättare för Sabine Thungren (5).

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

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar initiativet ska bifallas.

Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag ffi!
initiativet ska avslås.

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

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att initiativet ska avslås
mot Lena Lovén-Rolén (S) yrkande att initiativet ska bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt ledningsutskottets förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 74 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

att initiativet ska avslås

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 75 DnrKS 2019-220-101

Extratjänster i Skinnskattebergs kommun — information

Ledningsutskottet får på sammanträdet information om extratjänster i Skinnskattebergs
kommun. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 39, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Carina S’dndor (L) och Anders Nordenbris (L).

Sektorchefen för vård och omsorg yttrar sig.

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. Utdragsbestyrkande
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§ 76 Dnr KS 2019-166-106

Norra Västmanlands samordningsförbunds delårsrapport jan-aug
2018

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

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-03-18, § 30, föreslå kommunfullmäktige

fl godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Bo Öberg (M) och Carina Sändor (L).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna rapporten, att lägga rapporten till handlingarna

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet förslag

godkänna rapporten

att lägga rapporten till handlingarna

rte5
sJUtdrasbestYrkande
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§ 77 Dnr KS 20180680.700

Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och
sjukvård för tiden 2018-07-01—2018-12-31

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en rapport gällande inrapporterade
avvikelser i hälso- och sjukvård för tiden 2018-01-01—2018-06-30. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-08-27, § 121
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i rapporten

Vård- och omsorgsutskottet besLutade 2018-08-27, § 121 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-09-18, § 128
att godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna
gLärendet återrapporteras vid nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-10-08, § 155
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med handlingsplanen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-10-08, § 155 föreslå kommunstyrelsen

fl Jiigga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-10-23, § 175 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag
g lägga informationen till handlingarna

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-03-18, § 28, föreslå kommunstyrelsen

gli lägga rapporten till handlingarna

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

Sektorchefen för vård och omsorg yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet f6rslag

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§78 DnrKS2Ol8-148-101

Upphävande av beslut gällande medborgarförslag angående
Skinnskattebergs kommun ska låta alla de som blivit 18 år oavsett
åldersuppskrivning- utan att ha fått sitt asylärende prövat- få bo
kvar i Skinnskatteberg på kommunens bekostnad

Till kommunen inkom ett medborgarförslag gällande 1 8-åringar i asylprocess.
Medborgarförslaget föreslog att Skinnskattebergs kommun låter alla som blivit 18 år, 9
personer, oavsett åldersuppskrivning utan att ha fått sitt asylärende slutligt, få bo kvar i
Skinnskatteberg på kommunens bekostnad. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, § 75

fl bifalla medborgarförslaget samt g finansiering sker inom ram. Från och med den 1juli
2018 har en ny lagstiftning trätt i kraft, Nya gymnasielagen. Den innebär att
Migrationsverket har möjlighet att besluta om att verkställigheten skjuts upp för den som
har ett verkställbart utvisningsbeslut och ansöker om uppehållstillstånd för
gymnasiestudier. Idag har Skinnskattebergs kommun sex individer boende på Hyttan som
idag har fått tillifilligt uppehållstillstånd, TUT, enligt Nya gymnasielagen vilket gör att
deras situation har förändrats betydligt. Det faktum att de fått TUT enligt Nya
gymnasielagen borde innebära att de faller in under kommunstyrelsens beslut, 2018-09-18,

§ 132, och att kommunstyrelsens beslut, 2018-05-15, § 75 upphör. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-03-025, § 15
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och delgivning i
kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-04-23, § 67 föreslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, § 75
att bifalla medborgarförslaget samt att finansiering sker inom ram

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 110
att lägga informationen till handlingarna

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-03-18, § 31, föreslå kommunstyrelsen
gupphäva kommunstyrelsens beslut 2018-05-15. § 75
att de ungdomar som omfattas av kommunstyrelsens beslut 20 18-05-15, § 75 beslutas
omfattas av kommunstyrelsens beslut 20 18-09-18, § 132

Sektorchefen för vård och omsorg föredrar ärendet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 78 forts.

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

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottet förslag, upphäva
kommunstyrelsens beslut 2018-05-15. § 75, att de ungdomar som omfattas av
kommunstyrelsens beslut 2018-05-15, § 75 beslutas omfattas av kommunstyrelsens
beslut 2018-09-18, § 132.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet förslag

git upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-05-15. § 75

att de ungdomar som omfattas av kommunstyrelsens beslut 2016-05-15, § 75 beslutas
omfattas av kommunstyrelsens beslut 2018-09-18, § 132

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 79 KS 2016-341-229

Försäljning av fastighet med adress Fagerstavägen 11 A-C

Ett förslag till köpekontrakt är upprättat enligt uppdrag. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

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

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

Tekniska utskottet beslutade 2018- 10-09, § 76 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-10-23, § 178 enligt tekniska utskottets förslag
att lägga informationen till handlingar

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

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

Tekniska utskottet beslutade 2019-02-01, § 3, föreslå kommunstyrelsen

fl ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Svensk fastighetsförmedling för
förmedling av fastigheten via den öppna marknaden
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare
för kommunfullmäktige att ta ställning till

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19, § 44 föreslå kommunfullmäktige
att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-Il, § 4,

fl återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att lagar och regler ej
följts i detta ärende

Ulf Kjellin (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Carina SLindor (L), Pentti Lahtinen (5), Anders
Nordenbris (L), Jonny Emtin (SD) och Ewa Olsson Bergstedt (SD)

Sammanträdet ajoumeras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Carina Sändor (L) yrkar att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare
beredning samt att ta fram ett köpekontrakt för kommunfullmäktige att ta ställning till.

Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Carina
Sindors förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning samt att ta fram ett
köpekontrakt för kommunfullmiiktige att ta ställning till.

c
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§ 80 Dnr KS 2019-304-101

Initiering av ärende gällande upphävande av detaljplaner och
upprättande av nya

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 19-03-22, § 15, föreslå kommunstyrelsen

uppdra åt förvaltningen att upphäva gamla detaljplaner, samt göra nya med hänvisning
till initieringen
att initieringen bifogas protokollet

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

Lena Lovén-Rolén (S) och Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall tekniska utskottets förslag
uppdra åt förvaltningen att upphäva gamla detaljplaner, samt göra nya med hänvisning till
initieringen, g initieringen hifogas protokollet.

Bo Öberg (M) yrkar flj kommunstyrelsen avslår initieringen och beredningen av en
redan tidigare inlämnad motion av Moderaterna ang. Detaljplaner för Skinnskattebergs
kommuns tätorter fullföljs.

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

Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag att uppdra åt
förvaltningen att upphäva gamla detaljplaner, samt göra nya med hänvisning till
initieringen, att initieringen bifogas protokollet mot flo Obergs (M) yrkande att
kommunstyrelsen avslår initieringen och att beredningen av en redan tidigare
inlämnad motion av Moderaterna ang. Detaljplaner fdr Skinnskattebergs kommuns
tätorter fullföljs och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt tekniska utskottets
förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning och faller ut så att tekniska
utskottets förslag får 5 röster och Bo Öbergs (M) yrkande får 6 röster.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Öbergs (M) förslag.
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§ 80 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

att initiedngen avslås och att beredningen av en redan tidigare inlämnad motion av
Moderatema ang. Detaljplaner för Skinnskattebergs kommuns titorter fullföljs

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 81 Dnr KS 2019-305-101

Initiering av ärende gällande ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan
för gymnastiksalen på Riddarhyttans skola

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
att initieringen bifogas protokollet

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

Pentti Lahtinen (8) yrkar bifall tekniska utskottets förslag att uppdra åt förvaltningen att
göra en ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till, att
initieringen bifogas protokollet

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

g uppdra åt förvaltningen att göra en ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för
kommunstyrelsen att ta ställning till

gli initieringen bifogas protokollet
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§ 82 Dnr KS 2019-303-101

Initiering av ärende gällande risk- och sårbarhetsanalys vid
nybyggnation av brandstation

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 19-03-22, § 16, föreslå kommunstyrelsen
att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med initiativet
att kostnadstäckning tas av omfördelade projektmedel om beslut fattas av
kommun fullmäktige
att initieringen bifogas protokollet

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Bo Öberg (M), Pentti Lahtinen (5), Helena
Norrby (C), Carina &indor (L), Elisabeth Åberg (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Bo Öberg (M) yrkar att initiativet avsUzs.

Pentti Lahlinen (S) yrkax bifall till tekniska utskottets förslag iL genomföra en risk- och
sårbarhetsanalys i enlighet med initiativet, att kostnadstäckning tas av omfördelade
projektmedel om beslut fattas av kommunfullmäktige, initieringen bifogas protokollet.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Carina SLindor (L) bifall till Bo Öbergs (M) yrkande med tilläggsyrkande att
motiveringen att avvakta pågående projektering av brandstation, där erforderliga underlag
ska ingå.

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

Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag att genomföra en risk-
och sårbarhetsanalys i enlighet med initiativet, att kostnadstäckning tas av
områrdelade projektmedel om beslut fattas av kommunfullmäktige, att initieringen
bifogas protokollet mot Bo Obergs (M) yrkande att initiativet avslås med Carina
Såndors (L) tilläggsyrkande motiveringen au avvakta pågående projektering av
brandstation, där erforderliga underlag ska ingå och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Bo Obergs (M) förslag med Carina Såndors (L) tilläggsyrkande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Votering begärs och genomförs genom handuppräckning och faller ut så att tekniska
utskottets förslag får 5 röster och Bo Öbergs (M) förslag med Carina Sändors (L)
tilläggsyrkande får 6 röster.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Öbergs (M) förslag med Carina Sändors (L)
tilläggsyrkande.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att initiativet avslås med motiveringen att avvakta pågående projektering av brandstation,
där erforderliga underlag ska ingå
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§ 83

Grönyteplan för Skinnskattebergs kommun

Dnr KS 2019-223-330

Skinnskattebergs kommuns grönyteplan ingår som en del i kommunens grönplan. 1
grönplanen ingår även en skogsbwksplan med inriktning om hur vi ska sköta kommunens
skog. Ett förslag till grönyteplan finns framtagen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 19-03-22, § 12, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad Grönyteplan

Planeringsstrategen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Anders Nordenbris (L), Bo Öberg (M) och
Helena Oling (S).

Bo Öberg (M) och Helena Öling (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag gj anta
upprättad Grönyteplan.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att anta upprättad Grönyteplan
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§ 84 Dnr KS 2019-212-340

Rapportering av åtgärder enligt åtgärdsprogrammet till
vattenmyndigheten - information

Vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenföiwaltningscykeln 2016-
2021. Programmen riktar åtgärder till 11 centrala myndigheter och till samtliga
länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska
myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till de fem
vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
En återrapportering till Vattenmyndigheten har genomförts. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 19-03-22, § 10, föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen teknik och service föredrar ärendet.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§85 DnrKS2OI9-8-l01

Permanentande av två maträller på Klockarbergsskolan

Tekniska utskottet informeras om utvärdering av för provperioden för servering av två
maträtter i }Gockarbergsskolan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-03-22, § 13, föreslå kommunstyrelsen

servering av två maträtter, varav en vegetarisk rätt, på Klockarbergsskolan
permanentas
fl finansiering sker inom ram

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

411 servering av två maträtter, varav en vegetarisk rätt, på IGockarbergsskolan
permanentas

ffi! finansiering sker inom ram
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§ 86 Dnr KS 2018-125-101

Handlingspian för Riddarhyttans skola

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 44 att åtenemittera ärendet till tekniska
utskottet med uppdraget att skyndsamt bereda ärendet kring handlingsplan för fastigheten
fd. Riddarhyttans skola, att tekniska utskottet ska remittera ärendet till barn- och
utbildningsutskottet för yttrande innan kommunstyrelsen ska behandla ärendet på nytt.
Handlingspian för Riddarhyttans skola har remitterats av tekniska utskottet 2018-09-03, §
61 till Barn och utbildningsutskottet för yttrande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § Il
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att riva skolans huvudbyggnad,
bibehålla lågdelen med förskoleverksamhet samt kostnader för detta
att utreda olika lösningar av värmesystem samt kostnader för detta
att utreda kostnader för rivning av hela byggnaden och uppförandet av ny förskola

Tekniska utskottet beslutade 20 18-03-16, § 25
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en eventuell flytt av verksamheten till tillfälliga
eller semipermanenta förskolemoduler

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 44

gjj återremittera ärendet till tekniska utskottet med uppdraget att skyndsamt bereda ärendet
kring handlingsplan för fastigheten fd. Riddarhyttans skola
att tekniska utskottet ska remittera ärendet till Barn- och utbildningsutskottet för yttrande
innan kommunstyrelsen ska behandla ärendet på nytt.

Tekniska utskottet beslutade 2018-09-03, § 61

gfl remittera ärendet till Barn-och utbildningsutskottet för yttrande

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-10-02, § 46
avge följande svar Barn och uthildningsutskottet ställer sig positivt till att

vännesystemet mellan Riddarhytrans skola och hyresfastigheren på Västra Parkvägen
separe ras och art denna losiiig genomförs oavsett vilket alternativ som blir aktuelltför
Riddarhyttans skola
att resterande delar av ärendet bordläggs i väntan på kommunfullmäktiges beslut gällande
Utredning för Riddarhyttans skola, Dnr: 2018.0125.101.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-03-22, § 11, föreslå kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

srq
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§ 86 forts.

att värmesystemet mellan Riddarhyttans skola och hyresfastighecen på Västra Parkvägen
separeras och att denna lösning genomförs oavsett vilket alternativ som blir aktuellt för
Riddarhyttans skola
att i övrigt lägga ärendet 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 tekniska utskottets förslag

att värmesystemet mellan Riddarhyttans skola och hyresfastigheten på Västra Parkvägen
separeras och att denna lösning genomförs oavsett vilket alternativ som blir aktuellt för
Riddarhyttans skola

att i övrigt lägga ärendet till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 87 Dnr2OlS.0897.101

Svar på motion angående uppsägning av avtal med Avesta
upphandlingsenhet

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

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 99
gj överlämna motionen till kommunstyrelsen beredning

Ledningsutskottec beslutade 20 19-03-20, § 48, föreslå kommunfullmäktige
att motionen därmed ska anses vara besvarad

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Bo Öberg (M),

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

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar att avslå motionen då en uppsägning av upphandlingssamarbetet
redan gjorts.

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

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses vara besvarad mot Lena Lovén
Rolén (S) yrkande att avslå motionen då en uppsägning av upphandlingssamarbetet
redan gjorts och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ledningsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att motionen därmed ska anses vara besvarad
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§ 88 Dnr2018.0897,101

Svar på motion angående Skinnskaffebergs banktörbindelser

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

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 96,
att överlämna motionen till kommunslyrelsen beredning

Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, 49, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Ulf Kjellin (C) och Bo Öberg (M).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att avslå motionen
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§89 Dnr2OlS.

Svar på motion angående valurnan i kommunfullmäktigesalen

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

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 128,

fl överlämna motionen till kommunstyrelsen beredning

Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 50, föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

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

Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag jj

bifalla motionen.

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 bifalla motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§90 DnrKS2O18-910-101

Svar på motion angående fritids i Färna och Riddarhyttan

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

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 89
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 50, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Bo Öberg (M), Carina &indor (L)

Bo Öberg (M) yrkar bifall till motionen.

Carina Såndor (L) yrkar att motionen ska anses besvarad med motiveringen att
kommunfullmäktige har antagit ett måldokument för mandatperioden 2019-2022, där
målsättningen är att öppna fritidshem i ytterområdena, utan att specificera vart fritidshem
ska öppnas.

Helena Norrby (C) yrkar bifall till Carina Sändors (L) rörslag.

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

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) förslag att bifalla motionen mot
Carina Stindor (L) yrkande att motionen ska anses besvarad med motiveringen att
kommunfullmäktige har antagit ett måldokument för mandatperioden 20 19-2022,
där målsättningen är att öppna fritidshem i ytterområdena, utan att specificera vart
fritidshem ska öppnas och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Carina
Séndors (L) förslag.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 90 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att motionen ska anses besvarad med motiveringen att kommunfullmäktige har antagit ett
måldokument för mandatperioden 2019-2022, där målsättningen är att öppna fritidshem i
ytterområdena, utan att specificera vart fritidshem ska öppnas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§91 Dnr2018.

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 20 17-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är
kommunens samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd.

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

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

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

Lena Lovén-Rolén (5) rapporterar från Strategisk regional beredning 2019-02-01.

Lena Lovén-Rolén (5) rapporterar från Strategisk regional beredning 2019-03-29.

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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§ 92

Övriga rapporter

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

Lena Lovén-Rolén (S) rapporterar från Informationsmöte om EMX- Eurasian Minerals.

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

Kommunstvrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

(
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§ 93 Dnr KS 2019-346-002

Delegationsbesi ut

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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§94 Dnr2019.

Delgivningar

Länsflfrbundct FUB
190321
Brev

Regeringskansliet
190314
Straffrifttsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (DS 2019:1)

Mälardaisrådet
190312
Två rapporter om Stockholm-Mälarregionens internationella kontakter

Migrationsverket
190205
Fullgjort fitagande för år 2018, skrivelse

Sveriges kommuner och landsting
190212
Inbjudan till nätverk

Brev
190212
Dnr 2019-195-139

Region Västmanland
19020?
Strategisk regional beredning, protokoll

Skinnskattebcrgs kommun
190326
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2019-03-19

Skinnskattebergs kommun
190218
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-02-18

Skinnskattebcrgs kommun
190325
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-03-18

Skiunskattebergs kommun
190322
Tekniska utskottet, protokoll 2019-03-22
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§ 94 forts.

Skinnskattebergs kommun
190326
Lcdningsutskottct, protokoll 2019-03-20

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 95

Övriga frågor

Bo Öberg (M) ställer en fråga om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Bo Öberg (M) ställer en fråga om webbsidan.

Carina Sändor (L) ställer en fråga om arbetsförmedlingen.

Helena Norrby (C) ställer en fråga om väg 233.

Helena Norrby (C) ställer en fråga om Vattenförbundet Hedströmmen.

Helena Norrby (C) ställer en fråga om aktuella utbildningar för förtroendevalda.

Lena Lovén-Rolén (S), kommunchefen och sektorchefen för barn och utbildning besvarar
frågorna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


