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Kallelse/underrättelse 

Kommunfullmäktige 2019-05-07 

Dnr 2018.0789.101 

Budget och mål för år 2019 samt plan för åren 2020-2021 
för Skinnskattebergs kommun 

Förslag till budget och mål för år 2019 samt verksamhetsplan för åren 2020-
2021 för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 

------- 

Tidigare behandling av ärendet 
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 118,  
att överlämna förslag till beslut gällande att godkänna upprättat förslag till taxor 
och avgifter för år 2019 till kommunstyrelsen 
att överlämna förslag till beslut gällande engångs driftssatsningar för år 2019 
uppgående till 4 384 000 kronor till kommunstyrelsen 
att överlämna förslag till beslut gällande investeringsbudgeten för år 2019 
uppgående till 40 000 000 kronor till kommunstyrelsen 
att överlämna förslag till beslut gällande driftrambudget för år 2019 till 
kommunstyrelsen 
att överlämna förslag till beslut gällande inriktningsmål för Skinnskattebergs 
kommun till kommunstyrelsen 

Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 118, föreslå kommunfullmäktige 
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona 
att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR, uppgående till 
maximalt 1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag 
att anta upprättat budgetförslag avseende utökad drift uppgående till 5 500 tkr. 
Detta fördelat på: 
- 1 300 tkr till Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, för att
finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs totala budgetäskande. Detta
inkluderar 374 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs
äskande gällande rätt till Komvux.
- 375 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande
gällande Naturbruk yrkesvux i Skinnskatteberg.
- 800 tkr till ökade kostnader för fjärrvärme till kommunala fastigheter.
- 50 tkr till energideklaration.
- 150 tkr till ökade elkostnader för kommunala fastigheter.
- 60 tkr till gemensam ledningsfunktion WMKF/Närke.
- 500 tkr till barnomsorg på obekväm arbetstid.
- 100 tkr till överförmyndarnämnden för arvoden för sammanträden, förlorad
arbetsförtjänst och övriga kostnader för förtroendevalda.
- 100 tkr till utökning av Skinnskattebergs kommuns revisorers budget enligt
kommunfullmäktiges presidiums beslut 2018-05-21.
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Kallelse/underrättelse 

Kommunfullmäktige 2019-05-07 

- 200 tkr till kommunchef för att täcka ökade lönekostnader efter
nytillsättning.
- 170 tkr till utökad tjänst för beredskaps- och säkerhetssamordnare.
- 0 kr till trygg och säker hemgång, somatik. Finansiering sker inom ram.
- 1 695 tkr till buffert för förstärkning av personal.
att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i
kommunfullmäktige och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i
kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 158, 
att följande noteras till protokollet: Med anledning av att endast Liberalerna och 
Moderaterna har färdigarbetade budgetförslag bordläggs Budget 2019 med plan 
2020-2021, förutom skatten, till nästa sammanträde med kommunstyrelsen 
att återemittera taxor och avgifter till förvaltningen för revidering 
att i övrigt bordlägga ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 158, enligt ledningsutskottets förslag 
föreslå kommunfullmäktige 
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 67, enligt kommunstyrelsens 
förslag 
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 201 
att förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i förslag till 
driftrambudget för år 2019 
att förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i upprättat förslag 
till taxor och avgifter för år 2019 
att notera till protokollet att plantaxan saknas i förslag i upprättat förslag till 
taxor och avgifter för år 2019 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 201, föreslå kommunfullmäktige 
att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR uppgående till 
maximalt 1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag  
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma 
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor 

att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i 
kommunfullmäktige och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram 
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma 
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 
4 328 000 kronor 
att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019 med tillägg av 
avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa 
att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets 
gemensamma budgetförslag att ”målarbete parlamentariskt januari 20Tkr” 
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att i övrigt godkänna förslag till driftrambudget för år 2019 
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma 
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40 650 000 
kronor 
 
------- 
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jdnn
Izimmun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

20 18-11-20 Sid. 278

§ 201 Dnr 2018.0789.101

Budget och mål för år 2019 samt plan för åren 2020-2021 för
Skinnskattebergs kommun

Förslag till budget och mål för år 2019 samt verksamhetsplan för åren 2020-2021 för
Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 118,
att överlämna förslag till beslut gällande att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter
för år 2019 till kommunstyrelsen
fl överlämna förslag till beslut gällande engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till
4 384 000 kronor till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande investeringsbudgeten för år 2019 uppgående till
40 000 000 kronor till kommunstyrelsen

överlämna förslag till beslut gällande driftrambudget för år 2019 till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande inriktningsmål för Skinnskattebergs kommun till
kommunstyrelsen

Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 118, föreslå kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona

för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR, uppgående till maximalt 1,5
procent av skatteintäkter och statsbidrag

anta upprättat budgetförslag avseende utökad drift uppgående till 5 500 tb. Detta
fördelat på:

- 1 300 tkr till Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, ffir att finansiera
Skinnskattebergs kommuns del av NVUs totala budgetäskande. Detta
inkluderar 374 tkr för att finansiera Sldnnskattebergs kommuns del av NVUs
äskande gällande rätt till Komvux.

- 375 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande
gällande Naturbwk yrkesvux i Skinnskatteberg.

- 800 tkr till ökade kostnader för fjänvärme till kommunala fastigheter.
- 50 tkr till energideldaration.
- 150 11cr till ökade elkostnader för kommunala fastigheter.
- 60 tkr till gemensam ledningsfunktion WMKF/Närke.
- 500 11cr till bamomsorg på obekväm arbetstid.
- 100 tkr till överförmyndamämnden för arvoden för sammanträden, rörlorad

arbetsförtjänst och övriga kostnader för förtroendevalda.
- 100 tkr till utökning av Skinnskattebergs kommuns revisorers budget enligt

___________

kommunftillmäktiges presidiums beslut 2018-05-21.
Utdragsbestyrkandester ndes

OSQ
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Skinnsktt1P
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-11-20 Sid. 279

§ 201 forts.

- 200 tkr till kommunchef för att täcka ökade lönekostnader efter nytillsättning.
- 170 tkr till utökad tjänst för beredskaps- och säkerhetssamordnare.
- 0 kr till trygg och säker hemgång, somatik. Finansiering sker inom ram.
- 1 695 tkr till buffert för förstärkning av personal.

jj partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat 1 kommunfullmäktige samt att detta
finansieras inom ram

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 158,
att följande noteras till protokollet: Med anledning av att endast Liberalerna och
Moderaterna har färdigarbetade budgetförslag bordläggs Budget 2019 med plan 2020-2021,
förutom skatten, till nästa sammanträde med kommunstyrelsen
att återemittera taxor och avgifter till förvaltningen för revidering

i övrigt bordlägga ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 158, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona

Kommunchefen föredrar ärendet.

lärender yttrar sig Carina Sndor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Angelique Nyström (OB), Bo
Oberg (M), Aneth Arvidsson (5), Vanja Lenekllnt (L), Christine Bagger (OB) och Bertil
Skog (MP).

Angelique Nyström (OB) yrkar bifall till förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad
latrintaxa.

Angelique Nyström (OB) yrkar att kommunstyrelsen ska notera till protokollet att bl.a.
plantaxan saknas i förslag i upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019.

Bo Öberg (M) anför att Skinnskattebergs kommun ska höja latrintaxan succesivt under år
2019 och år 2020.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till förslag till avfallstaxa år 2018 inklusive förändrad latrintaxa
med tilläggsyrkandet att latrintaxan ska höjas med 50% år 2019 och 50 % år 2020.

Vanja Leneklint (L), Christine Bagger (OB), Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till
Angelique Nyströms (OB) förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

—
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Skinnskatt$13t
-Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-11-20 Sid. 280

§ § 201 forts.

Carina Såndor (L) yrkar bifall till Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor.
Budgetförslaget bifogas protokollet.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerparticts gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till5 500 000 kronor. Budgetförslaget bifogas protokollet.

Carina Sändor (L) yrkar bifall till Liberalernas och Moderatemas gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 350 000
kronor. Budgetförslaget bifogas protokollet.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vnsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019
uppgående till 4 328 000 kronor. Budgetförslaget bifogas protokollet.

Carina Såndor (L) yrkar bifall till Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende förslag till övergripande inriktning/mål för år 20 19-2022.
Budgetförslaget bifogas protokollet.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar att Liberalernas och Moderatemas gemensamma budgetfdrslagavseende förslag till övergripande inriktning/mål för år 20 19-2022 ska avslås.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”.
Budgetförslaget bifogas protokollet.

Carina Sändor (L) yrkar bifall till Liberalernas och Moderatemas gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor.
Budgetfärslaget bifogas protokollet.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till SocIaldemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående
till 40 650 000 kronor.

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

Ordföranden ställer proposition på Liberalernas och Moderaternas gemensammabudgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5500 000 kronor mot
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma budgefförslag

ust randes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskatttf
-Sammantradesprotakoll

Kommunstyrelsen 2018-11-20 Sid. 281

§ 201 fatt.

avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende utökad drift rör år 2019
uppgående till 5 500 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetfiirslag avseende utökad drift får år 2019
uppgående till 5 500 000 kronor.

Carina Såndor (L), Angelique Nyström (OB), Elisabeth Åberg (L), Solveig Hammarström
(L), Vanja Leneklint (L), Bo Oberg CM) och Birgit Barchiesi (SD) reserverar sig till förmån
för Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år
2019 uppgående till 5 500 000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 350 000
kronor mot Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 328 000
kronor och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Socialdemokraternas,
Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende engångs
driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 328 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år
2019 uppgående till 4 328 000 kronor.

Carina Sndor (L), Angelique Nyström (OB), Elisabeth Åberg (L), Solveig Hammarström
(L), Vanja Leneklint (L), Bo Oberg (M) och Birgit Barchiesi (SD) reserverar sig till förmån
för Liberalernas och Moderatemas gemensamma budgetförslag avseende engångs
driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 350 000.

Ordföranden ställer proposition på Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende förslag till övergripande inriktning/mål för år 2019-2022 mot
Lena Lovén-Roléns (5) yrkande att Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende förslag till övergripande inriktning/mål för år 2019-2022 ska
avslås och fmner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Lovén-Rolén (S) yrkande
att Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende förslag till
övergripande inriktning/mål för år 2019-2022 ska avslås.

/
3 ter des sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskttlf
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-11-20 Sid. 282

§ 201 forts.

Kommunstyrelsen beslutar att Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende förslag till övergripande inriktning/mål för år 2019-2022 ska
avslås.

Carina Såndor (L), Angelique Nyström (OB), Elisabeth Åberg (L), Solveig Hammarström
(L), Vanja Leneklint (L), Bo Oberg (M) och Birgit Barchiesi (SD) reserverar sig till förmån
för Liberalernas och Moderatemas gemensamma budgetförslag avseende förslag till
övergripande inriktning/mål för år 2019-2022.

Ordföranden ställer proposition på Angelique Nyströms (OB) yrkande att
kommunfullmäktige ska bifalla förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad
latrintaxa mot Bo Obergs (M) yrkande att kommunfullmäktige ska bifalla förslag till
avfallstaxa år 2018 inklusive förändrad latrintaxa med tilläggsyrkandet att latrintaxan
ska höjas med 50 % år 2019 och 50 % år 2020 och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Angelique Nyströms (OB) yrkande att kommunfullmäktige ska bifalla
förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa.

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad
latrintaxa.

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

Ordföranden ställer proposition på Liberalernas och Moderaternas gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor
mot Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor och
fmner att kommunstyrelsen beslutat enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende investeringar för år 2019
uppgående till 40 650 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgettbrslag avseende investeringar för år 2019
uppgående till 40 650 000 kronon

Carina Sndor (L), Angelique Nyström (OB), Elisabeth Åberg (L), Solveig Hammarström
(L), Vanja Leneklint (L), Bo Oberg (M) och Birgit Barchiesi (SI)) reserverar sig till förmån
för Liberalernas och Moderatemas gemensamma budgetförslag avseende investeringar för
år 2019 uppgående tilt 43 975 000 kronor.

Ju r des sign. Utdragsbestyrkande

1
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Skinnskatet
-

er1ifiun Sammantradesprotokou

Kommunstyrelsen 2018-11-20 Sid. 283

§ 201 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

gj förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i förslag till driftrambudget
för år 2019

jj förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i upprättat förslag till taxor
och avgifter för år 2019

j notera till protokollet att plantaxan saknas i förslag i upprättat förslag till taxor och
avgifter för år 2019

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

g för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR uppgående till maximalt 1.5
procent av skatteintäkter och statsbidrag

att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor

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

att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4328000
kronor

att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019 med tillägg av avfallstaxa
2018 inklusive förändrad latrintaxa

g godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”

i övrigt godkänna förslag till driftrambudget för år 2019

att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor

J terandes sign. Utdragsbestyrkande
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Handläggare: Kristiinn Pousnr/Gunilla Elander 

Sektor: Teknik och service 

A vfallstaxa 2018 

Bakgrund 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Dalum201B·10-15 
Diarienummer 2018.o16B.101 

Mottagare: 
Kommunfullmäktige 

Kommunalförbundet VafabMiljö har skrivit förslog till avfallstaxa för 2018. Förslaget från 
kommunalförbundet är au anta antigen förändrad lntrintaxa eller avfallstaxn utan ändringar. 

Ärendet 
Inom Skinnskattebergs kommun finns 54 abonnenter med budad hämtning av latrintömning. 
Frekvensen för 2017 har varit 2, 11 hi\ffltningar per ubonnent och år. 
Kostnaden för varje hämtning har leght på 238 kr/kiirl. Förslaget till ny taxa lir 
619 kr/kärl, vilket motsvarar en höjning på 161%.

Latriner komposteras och används till gödning på åkermark. Latrintömning är en kostsam 
hantering och målet borde vara all llingsiktigt arbeta bort latrintörnning helt. 
Kommunalförbundet har en viktig roll med ett informera abonnenterna om andra lösningar. 
I övrigt innehåller tnxebilagan textdelar som tidigare har saknats i kommunfullmäktiges beslutade 
dokument samt vissa avgifter som saknats i dokumentet men som debiterats kund. 

Sammanfattningsvis iir ändringarna i båda taxeförslagen: 

• Abonnemangsändringar - Ändring av abonnemang bör vara kostnadsfritt för all inte "straffa"
de som har förändrad livssituation. Däremot införs en bindningstid pA sex månader för au
motverka möjligheten att iindra kärlstorlek inför och efter storhelger.

• Avfal/sansvarig nämnd- DA ansvaret nu har lämnats över till VafäbMiljö kommunalförbund
är det viktigt att styrande dokument anpassas därefter.

• I taxan ska anges vem som är betalningsskyldig och till vem avgift ska betalas. -
Fastighetsägare är aUtid ytterst ansvarig för avfallshanteringen pA fastigheten och därmed
även för att betala den av kommunfullmäktige beslutade avgiften. Avgift ska be1alas till
VaföbMiljö.

• l taxan ska anges hur avgiften ska bestämmas när taxan i övrigt saknar tillämplig
bestämmelse om avgift - Det kan tex. handla om att en större fastighetsägare, f'Hr att
tillmötesgå krav på god arbetsmiljö m.m., har installerat bottentömmande beba.llare för avfn!J
utan an wca finns for denna hämtning, eller att ett visst hämtningsintervnll saknas i t.aXan.
VafnbMiljö behöver då kunna besluta om avgift, vilken förs in i taxan för att till året efter
även fastställas av kommunfullmäktige. Grunderna i 27 kap 5 § MB (likstfillighcts- och
sjlilvkostnadsprincipcma) måste följas vid alla beslut om avgift.

• Kompletteringar - dör avgifter har saknats i det av kommunfullmäktige antagna dokumentet
o Slamtömning - akuttillägg och bomköming
o Fettavskiljare - tömning, tillägg för budning och mottagningsavgift

11



T JÄNSTESKRIVELSE 
Oatum2018· 10-15 

Diarienummer 2018.Ql 68.101 

Handläggare: Kristiina Pausar/Gunilla Elander 
Mottagare: 
Konununfullmlik1ige 

Sektor: Teknik och service 

. • Konsekvensen av föreslagen latrintaxehöjning kan bl! eu ekonomiskt problem för brukarna 
vilket i sin tur kan leda till miljöproblem med latrintömning i naturen. 

• Förslaget kommer inte att p!verka förvaltningen ekonomiskt.

Förslag till beslut 
J!!! anta avfallstixa utan ändringar i latrintaxan 

Bilagor 
Missiv till KS Skinnskattebergs kommun från Kommunalförbundet 
Bilaga 2 förslag till avfaJlstaxa inklusive förändrad Jatrintaxa 
Bilaga 3 förslag till avfällstaxn utan ändringar i Jatrintaxnn 

Underskrift: 

Gunilla Elnnder 
Sektorchef Teknik & Service 

Underskrift: 

Marie Tollefsen Markström 
Kommunchef 
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Kallelse/underrättelse 

Kommunfullmäktige 2019-05-07 

Dnr KS 2018-918-101 

Kommunfullmäktiges val till externa uppdrag 

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ordförande i styrelsen för 
Vattenförbundet Hedströmmen. 

------- 
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SkinnI
iDl5’mftiu n
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11 Sid. 37

§ 29 DnrKS 2019-

Kommunfullmäktiges val till externa uppdrag

Dur KS 2018-0918-101
Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som god man fastighetsbildning
jordbruk.

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ordförande i styrelsen för
Vattenförbundet Hedströmmen.

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ombud till årsstämman för
vattenförbundet hedströmmen.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Lena Lovén-Rolén (S) till uppdrag som god man fastighetsbildning jordbruk

att uppdraget som ordförande i styrelsen för Vattenförbundet Hedströmmen lämnas
vakant

att välja Kent Abrahamsson (V) till uppdrag som ombud till årsstämman för
Vattenförbundet Hedströmmen
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