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— Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 138

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset den 14 maj 2019 kl. 08:30-14:30

Beslutande Lena Lovén-Rolén (S), ordf.
Helena Oling (5), 1:e vice ordf., § 96-105
Pentti Lahtinen (S)
Roger Ingvarsson (5)
Sabine Thungren (S)
Elisabeth Åberg (L), § 96-105
Helena Norrby (C)
Bo Oberg (M)
Ewa Olsson Bergstedt (SD), ej § 104 pgajäv
Tobias Jarstorp (L), tjänstgörande ersättare
Jonny Emtin (SD). tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Lars-Göran Ignberg Fammé (5), ej tjänstg. ersättare § 96-103, tjänstg. ers. § 104-120
Helena Nykänen (5). ej tjänstgörande ersättare
Rolf Sass (5). ej tjänstgörande ersättare
Anders Nordenbris, ej tjänstgörande ersättare, § 96-105, tjänstg. ers. § 106-120
Ulf KjelIin (C), ej tjänstgörande ersättare, § 96- 110
Jonny Emtin (50), ej tjänstgörande ersättare
Linda Gårdstam. VafabMiljö, § 99
Niklas Leksell, VafabMiljö, § 99
Asko Klemola, sektorchef barn och utbildning, § 96
Gunilla Elander. sektorchef teknik och service, § 99, § 104-112, § 120
Sam Hamberg, fastighetschef, § 105
Krisuina Pousar, plancringsstrateg, § 99, § 101
Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Christine Larsson, kommunsekreterare
Taija Isomäki, kommunsekreterare

Utses att justera: Pentti Lahunen (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Elisabeth Åberg (L).

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen torsdagen den 16maj kl. 12:00
Underskrifter:

Sekreterare Paragrafer
Christine Lars § 96-120

Ordförande / .

Jusierande -

entti Lahtinen (5) fi Ewa Olsson Bergstedt ( D) ej §104 pgajäv

r&ift94Å

Elisabeth Åberg (L), § 104

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-05-14
Datum för Datum för
anslags uppsättande 2019-05-16 anslags nedtagande 2019-06-07

Förvaringspiats för
protokollet Personal- och kansliavdelningen

Underskrift
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§ 96

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Sektorchefen föredrar ärendet.

7 st incidenter om kränkande tilltal har rapporterats under perioden 2019-03-19—2019-
04-12.

2 st fysiskt våld, 5 st kränkande tilltal.

Åtgärder vidtagna.

AlLa incidenter är rapporterade inom grundskola.

3 st tillbud inom förskolan har rapporterats under perioden 2019-03-19—2019-04-12.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

il notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 97 KS 2019-262-101

Svar på motion FÅTT, Från Återbruk Till Träslöjd

En motion med förslag om att Klockarbergsskolan ska använda spillvirke från Återbmket i
Skinnskatteberg i sin träslöjdsundervisning har inkommit från Ewa Olsson Bergstedt (SD).
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 127 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 127
g överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-04-15, § 16 föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen med motiveringen att behovet av virke till undervisningen redan är

uppfyllt genom återvinning från sågverket

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Tobias Jarstorp
(L), Elisabeth Äberg (L) och Roger Ingvarsson (S).

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.

Ewa Olsson Bergstedt (SD), Elisabeth Åberg (L) och Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall
till Lena Lovén-Rolén (S) förslag.

Kommunchefen yttrar sig.

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

-19
fr -‘ Kommunstyrelsen beslutar onligt-bavn—eeb-utbildningsutskottete fönlag4ör-eslL.

--kemmunfulliwäktige

att ärendet åtenemitteras för ytterligare handläggning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 98 KS 2019-347-101

Initiativ- Utredning gällande öppnande av fritids och eventuellt
lågstadieskola i ytterområdena

Ett initiativ om utredning gällande öppnande av fritids och eventuellt lågstadieskola i
ytterområdena har inkommit från Sabine Thungren (S), Rolf Sass (S) och Lena Lovén
Rolén (5).

Tidigare behandling i ärendet

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-04-15, § 18 föreslå kommunstyrelsen
att undersöka intresse för öppnande av fritids i de olika ytterområdena
fl utreda kostnader för öppnande av fritids i de olika ytterområdena

undersöka intresse för öppnande av lågstadieskola i de olika ytterområdena
att utreda kostnader för öppnade av lågstadieskola i de olika ytterområdena där varje ort
specificeras var för sig

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Sabine Thungren (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD),
Helena Norrby (C), Bo Oberg (M), Tobias Jarstorp (L), Roger Ingvarsson (5), Elisabeth
Åberg (L) och Anders Nordenbris (L).

Ewa Olsson Bergstedt (SD) till yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka intresse,
förutsättningar och underlag för öppnande av fritids i de olika ytterområdena, att ge
förvaltningen i uppdrag undersöka intresse, förutsättningar och underlag för öppnande av
förskoleklass i de olika ytterområdena, att ge förvaltningen i uppdrag undersöka intresse,
förutsättningar och underlag för öppnande av lågstadieskola i de olika ytterområdena

Tobias Jarstorp (L) yrkar bifall till Ewa Olsson Bergstedt (SD) förslag.

Sabine Thungren (5) yrkar bifall till Ewa Olsson Bergstedts (SD) förslag med
tilläggsyrkandet att ge förvaltningen i uppdrag att om endast ett fåtal är intresserade av
fritidsplats se över möjligheten att integrera fritids i förskolan i de olika ytterområdena, att
utredningen presenteras vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i november.

Helena Norrby (C) yrkar bifall till Ewa Olsson Bergstedts (SD) yrkande med Sabine
Thungrens (5) tilläggsyrkande.

Ewa Olsson Bergstedts (SD) yrkar bifall till Sabine Thungrens (5) tilläggsyrkande.

Kommunchefen yttrar sig.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 98 forts.

Sammanträdet ajourneras för paus

Sammanträdet återupptas.

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

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ewa Olsson Bergstedt
(SD) yrkande ge förvaltningen i uppdrag att undersöka intresse, förutsättningar och
underlag för öppnande av fritids i de olika ytterområdena, ge förvaltningen i uppdrag
undersöka intresse, förutsättningar och underlag för öppnande av förskoleklass i de olika
ytterområdena, att ge förvaltningen i uppdrag undersöka intresse, förutsättningar och
underlag för öppnande av lågstadieskola i de olika ytterområdena med Sabine Thungrens
(5) tilläggsyrkande fl ge förvaltningen i uppdrag att om endast ett fåtal är intresserade av
fritidsplats se över möjligheten att integrera fritids i förskolan i de olika ytterområdena,
att utredningen presenteras vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i november och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka intresse, förutsättningar och underlag för
öppnande av fritids i de olika ytterområdena

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

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

att ge förvaltningen i uppdrag att om endast ett fåtal är intresserade av fritidsplats se över
möjligheten att integrera fritids i förskolan i de olika ytterområdena

fl utredningen presenteras vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i november

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 99

Information inför beslut om avfallstaxa 2020 för VafabMiljö
Kommunalförbund

Representanter från VafabMiljö Kommunalförbund informerar kommunstyrelsen kring
arbetet med avfallstaxoma inför beslut om avfallstaxa 2020. Förslaget till ny avfallstaxa
bereds i ledningsutskottet för att antas av kommunfullmäktige.

Representanter från VafabMiljö presenterar arbetet med avfallstaxorna inför beslut om
avfallstaxa 2020.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Helena Norrby (C), Sabine Thungren (5), Jonny
Emtin (SD), Anders Nordenbris (L) och Ulf Kjellin (C).

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

g lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 100 KS 2019-268-039

Årsberättelse 2018, Familjerådgivningen för Norberg, Fagersta,
Skinnskatteberg

Familjerådgivningen har inkommit med en årsberättelse för 2018. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-04-12, § 42 föreslå kommunstyrelsen
att lägga årsberättelsen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Roger Ingvarsson (S) och Elisabeth Åberg (L).

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskotrets förslag att föreslå
kommunstyrelsen lägga årsberättelsen till handlingarna.

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 lägga årsberättelsen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 101 KS2019-315-700

Verksamhetsberättelse för Öppenvårdsmottagningen Slussen 2018

Skinnskattebergs kommun ingår i en samverkan med Fagersta och Norberg gällande
Öppenvärdsmottagningen Slussen. Öppenvårdsmottagningen har nu inkommit med en
verksamhetsberättelse för år 2018 för kommunstyrelsen att godkänna. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-04-12, § 43 föreslå kommunstyrelsen
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

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

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag att föreslå
kommunstyrelsen att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

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 lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 102 KS 2019-281-700

Årsberättelse 2018, Sociala enheten, Familjerättsgruppen

Västerås stad, Sociala enheten, Pamiljerättsgruppen har inkommit med en årsberättelse för
2018 där deras arbete redovisas på kommunnivå. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 19-04-12, § 44 föreslå kommunstyrelsen
j godkänna årsberättelsen
att lägga årsberättelsen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5) och Roger Ingvarsson (S).

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna årsberättelsen, att lägga årsberättelsen till handlingarna.

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 godkänna årsberättelsen

att lägga årsberättelsen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 103 KS 2019-282-700

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter

SKL:s styrelse rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga
förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna följa upp och
utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och insatser som gör
skillnad för brukarna. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2019-04-12, § 45 föreslå kommunstyrelsen
g anta SKL:s rekommendation gällande gemensam finansiering av ett mer samlat system
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för perioden 2020-2023
att finansiering sker via det generella statsbidrag som kommunen mottager varje år

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Elisabeth Åberg (L) och Roger Ingvarsson (S).

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag att föreslå
kommunstyrelsen g anta SKLs rekommendation gällande gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för perioden 2020-
2023, att finansiering sker via det generella statsbidrag som kommunen mottager varje år.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

fl anta SKL:s rekommendation gällande gemensam finansiering av ett mer samlat system
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för perioden 2020-2023

att finansiering sker via det generella statsbidrag som kommunen mottager varje år

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 KS 2018-797-219

Svar på remiss gällande renhållningsordningen 2020-2030

Skinnskattebergs kommun har från kommunalförbundet VafabMiljö erhållit ett förslag till
ny regional renhållningsordning 2020 - 2030. Enligt förbundsordning för
Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för medlemmarnas räkning ansvara för
den strategiska planeringen av frågor kring avfalishantering i enlighet med den
myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken. Förbundet ska dock
inte besluta om renhållningsordning, utan detta beslut fattas i respektive kommuns
kommunfullmäktige. Skinnskattebergs kommun har ansökt om förlängd remisstid och fått
det beviljat. Remissvaret skall vara VafabMiljö tillhanda senast den 17 maj 2019. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 22 föreslå kommunstyrelsen
att avge svar enligt upprättat yttrande

Ewa Olsson Bergstedt (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta
ärende.

Lars Göran Ignberg Fammé (8) tjänstgör som ersättare för Ewa Olsson Bergstedt (SD).

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att föreslå kommunstyrelsen
att avge svar enligt upprättat yttrande.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att avge svar enligt upprättat yttrande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 105 KS 2019-339-231

Nytt miljövänligt bostadshus

1 budgetförslaget från 5, V och C anslogs det 18 000 000 kr för projektering och
byggnation av nytt miljövänligt bostadshus. 1 budgetförslaget från L, M om byggnation av
ett nytt bostadshus, anslogs det 15 000 000 kr. Ett förslag är framtaget, i samarbete med
SABO, på nytt bostadshus. Kommunen är medlemmar i SABO som är allmännyttans
bransch- och intresseorganisation. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 23 föreslå kommunstyrelsen
att bygga på angiven plats
att bygga angivet hus

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Ulf Kjellin (C), Helena Norrby (C), Bo Öberg
(M), Pentti Lahtinen (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Tobias Jarstorp (L) och Anders
Nordenbris (L).

Bo Öberg (M) yrkar ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt handläggning
med framtagande av beräknad totalkostnad och vad som ingår i den.

Fastighetschefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Pentti Lahtinen (5) yrkar att bygga angivet hus, att bygga på Sotvretsvägen 17.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till Pentti Lahtinen (5) förslag.

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.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 105 forts.

Ordföranden ställer proposition på Pentti Lahtinens (5) yrkande att bygga angivet
hus, att bygga på Sotvretsvägen 17 mot Bo Obergs (M) yrkande att ärendet
återremitteras till förvaltningen för fortsatt handläggning med framtagande av
beräknad totalkostnad och vad som ingår i den och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Bo Obergs (M) förslag.

Lena Lovén-Rolén (5), Helena Öling (5), Roger Ingvarsson (5), Sabine Thungren (5),
Pentti Lahtinen (S) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt handläggning med framtagande av
beräknad totalkostnad och vad som ingår i den

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 106 KS 2018-860-101

Svar på medborgartörslag gällande flytt av återvinningsstation

Ett med medborgarförslag gällande flytt av återvinningsstationen vid båthamnen har
inkommit från Carola Lindqvist. Kommunfullmiilctige beslutade 2018-11-12, § 102 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 102
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning i
kommun fullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 24 föreslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att avslå medborgarförslaget

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 107 KS2019-266-101

Svar på motion gällande avstyckning av mark i Färna

En motion angående avstyckning av mark i Färna har inkommit från Bo Öberg (M) och
Staffan Strid (M). Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 123 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 123
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 25 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

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

Bo Öbergs (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Helena Norrby (C), Anders Nordenbris (L) och Tobias Jarstorp (L) yrkar bifall till Bo
Obergs (M) förslag.

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

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 tekniska utskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Bo Obergs (M) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Bo
Obergs (M) förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattehti
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. L53

§ 107 forts.

Lena Lovén-Rolén (S), Roger Ingvarsson (S), Sabine Thungren (S), Pentti Lahtinen (S)
och Lars-Göran Fammé (S) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 154

§ 108 KS 2019-902-101

Svar på motion gällande före detta Centralköket

En motion att anpassa fd Centralkökets lokaler på Hemgården till kontorsverksamhet har
inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M). Kommunfullmäktige beslutade 20 18-12-
10, § 94 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 94
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 26 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Bo Öberg (M), Pentti Lahtinen (5) och Anders
Nordenbris (L).

Bo Öbergs (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Pentti Lahtinen (5) och Anders Nordenbris (L) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag
att föreslå kommunfullmuktige att avslå motionen.

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 föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Bo Obergs (M) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
tekniska utskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att avslå motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 20 19-05-14 Sid. 155

§ 109 KS2019-263-l0l

Svar på motion gällande Haraldsjödammen

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

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 126
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 27 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ilrendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Ulf Kjellin (C), Roger Ingvarsson (S), Helena
Norrby (C), Anders Nordenbris (L), Bo Oberg (M), Tobias Jarstorp (L), Ewa Olsson
Bergstedt (SD), Jonny Emtin (SD) och Sabine Thungren (S).

Sektorchefen för teknik och service yttrar sig.

Helena Norrby (C) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Bo Öberg (M) bifall till Helena Norrbys (C) förslag.

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige
att avslä motionen.

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 föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Helena Norrbys (C) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Pentti Lahtinen (S) yrkande förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning och faller ut så att tekniska
utskottets förslag får 5 röster och Helena Norrbys (C) förslag får 4 röster. Tobias Jarstorp
(L) och Anders Nordenbris (L) avstår från att delta i beslutet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskaitb1
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 156

§ 109 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Jonny Emtin (SD) och Helena Norrby (C)
reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att avstå motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 157

§ 110 KS2018-341-229

Försäljning av fastighet med adress Fagerstavägen 11 A-C

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 79 att återremittera ärendet till tekniska
utskottet för ytterligare beredning samt att ta fram ett köpekontrakt för kommunfullmäktige
att ta ställning till. Alla handlingar i ärendet delas ut på sammanträdet.

Tidigare behandling i ärendet

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

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, § 73 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

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

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 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
g 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
fl 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 tilhänkt köpare
ifir kommunfullmäktige att ta ställning till
att kostnad för mäklare hanteras inom ram

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 158

§ 110 forts.

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

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 4,
åtenemittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att lagar och regler ej

följts i detta ärende

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 79
att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning samt att ta fram ett
köpekontrakt för kommunfullmäktige att ta ställning till

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 28 föreslå kommunfullmäktige
g genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5) och Pentti Lahtinen (5).

Pentti Lahtinen (5) och Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att
föreslå kommunfullmäktige att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 159

§ 111 KS2019-372-101

Ändring av gatunamn-initiativ

Ett initiativ gällande ändring av gatunamn i Skinnskattebergs kommun har inkommit från
Pentti Lahtinen (S). Initiativet finns bifogat.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 126
att överlämna motionen till kommunstyTelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 29 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att se över gatunamnen som är anledning till risker för
missförstånd

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

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att ge förvaltningen i uppdrag
att se över gatunamnen som är anledning till risker för missförstånd.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till Pentti Lahtinens (5) yrkande med tilläggsyrkande att om
gatunamnen ändras ska de gator som haft sitt namn längst få förtur till att behålla sitt namn.

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

Ordförande proposition på tekniska utskottets förslag fl ge förvaltningen i uppdrag att se
över gatunamnen som är anledning till risker för missförstånd mot Bo Öbergs (M)
tilläggsyrkande att om gatunamnen ändras ska de gator som haft sitt namn längst få förtur
till att behålla sitt namn och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt på tekniska
utskottets förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning och faller ut så att tekniska
utskottets förslag får 7 röster och Bo Öbergs (M) förslag får 4 röster.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 111 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

2019-05- 14 Sid. 160

att ge förvaltningen i uppdrag att se över gatunamnen som är anledning till risker för
missförstånd
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- mmun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 19-05-14 Sid. 161

§ 112 KS 2017-1122-101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget W-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 tjänsÉeskrivelsen är det som har tillkommit sedan
ärendet behandlades senast i ledningsutskottet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2019-04-17, § 60 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Sektorchefen för teknik och service yttrar sig

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna



Skinnskatteb
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 162

§ 113 DnrKS 2019-

Initiering av ärende gällande foikhälsoplan

Helena Öling (S) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen ska
besluta i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-03-20, § 46
att den tidigare foikhälsoplanen skall behandlas som en diskussionspunkt på nästa ordinarie
sammanträde med ledningsutskottet

Ledningsutskottet beslutade 2019-04-17, § 62 föreslå kommunfullmäktige
att upphäva Folkhälsoplan 2010-2015 Skinnskattebergs kommun antagen 2012-09-24, § 77
att ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till ny Folkhälsoplan för
Skinnskattebergs kommun

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

Roger Ingvarsson (S) bifall till ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige att
upphäva Folkhälsoplan 20 10-2015 Skinnskattebergs kommun antagen 20 12-09-24, § 77, att
ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till ny Folkhälsoplan för Skinnskattebergs
kommun.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå

0 kommunfullmäktige

att upphäva Folkhälsoplan 2010-2015 Skinnskattebergs kommun antagen 2012-09-24, § 77

att ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till ny Folkhälsoplan för
Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

2019-05- 14 Sid. 163

§ 114 KS 2019-364-148

Årsrapport år 2017 för Finskt förvaltningsområde

Enligt handlingsplanen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk, antagen
av kommunfullmäktige 2013-06-17 § 38 dnr: 2013.0392.101, ska samrådsgmppen
kontinuerligt följa arbetet med det Finska förvaltningsområdet och årligen producera en
rapport om arbetet till Kommunstyrelsen. Arsrapport år 2017 för Finskt
förvaltningsområde finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2019-04-17, § 63 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna Årsrapport år 2017 för Finskt förvaltningsområde

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

gj godkänna Årsrapport år 2017 för Finskt förvaltningsområde



Skinnskaiebt
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 164

§ 115 Dnr KS 20 19-368-007

Svar på skrivelse gällande kommunrevisionens del av
kommunens hemsida

Kommunrevisionen föreslår kommunstyrelsen besluta att utgivningsbeviset för
kommunens hemsida utformas så att revisionens del av hemsidan inte omfattas av
utgivningsbeviset och att detta tydligt anges på hemsidan. Frågan diskuteras vid
sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2019-04-17, § 64 föreslå kommunstyrelsen
att avslå den avgående kommunrevisionens begäran, med motiveringen att kommunen har en
ansvarig utgivare med utgivningsbevis och om kommunrevisionen önskar publicera
handlingar ska ansvarig utgivare kontaktas, enligt nuvarande rutin

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

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att avslå den avgående
kommunrevisionens begäran, med motiveringen att kommunen har en ansvarig utgivare med
utgivningsbevis och om kommunrevisionen önskar publicera handlingar ska ansvarig
utgivare kontalctas, enligt nuvarande rutin.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

avslå den avgående kommunrevisionens begäran, med motiveringen att kommunen har en
ansvarig utgivare med utgivningsbevis och om kommunrevisionen önskar publicera
handlingar ska ansvarig utgivare kontaktas, enligt nuvarande rutin

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 165

§ 116 Dnr 2018.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-04, §
188 och reviderad av kommunstyrelsen 20 17-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, Ur
kommunens samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVLT, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd.

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

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

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

Vid dagen sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 166

§ 117

Övriga rapporter

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

Lena Lovén-Rolén (S) rapporterar från Kommuninvest.

Lena Lovén-Rolén (S) rapporterar från Småkom.

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 si . Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 167

§ 118 Dnr KS 2019-427-002

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

godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 20 19-05-14 Sid. 168

§ 119 Dnr 2019.

Delgivningar

Sveriges kommuner och landsting
2019-
Inbjudan till nätverk för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot
förtroendevalda

Sveriges kommuner och landsting
2019-04-12
Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 1 Viktig information från SKL, cirkulär
19:19

Sveriges kommuner och landsting
20 19-04-12
Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för r 2019 1 Viktig information från SKL,
cirkulär 19:18

Länsstyrelsen Västmanland
20 19-04-23
Västmanlands läns författningssamling 19FS 20 19:02
dnr: 537-2132-19

Sveriges kommuner och landsting
2019-04-29
Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020 1 Viktig information från SKL, cirkulär
19:20

Sveriges kommuner och landsting
2019-04-29
Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020 1 Viktig information från SKL, cirkulär
19:20

Sveriges kommuner och landsting
20 19-05-06
Budgetförutsättningar för åren 20 19—2022 Viktig information från SKL, cirkulär 19:21

Skinnskattebergs kommun
190412
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2019-04-12

Skinnskattebergs kommun
190415
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2019-04-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 169

§ 119 forts.

Skinnskattebergs kommun
190426
Tekniska utskottet, protokoll 2019-04-26

Skinnskattebergs kommun
190430
Ledningsutskottet, protokoll 2019-04-17

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna
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Kommunstyrelsen 2019-05-14 Sid. 170

§ 120

Övriga frågor

Helena Norrby (C) ställer en fråga om huskurage.

Helena Norrby (C) ställer en fråga skogsavverkning med häst i tätortsnära skog.

Sektorchefen för teknik och service, Lena Lovén-Rolén (S) och kommunchefen besvarar
frågorna.

J3randes sign. Utdragsbestyrkande
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2019-05-07 CHRISTINE LARSSON
Urval: HndeIse - Avdelningskod: ‘ks’; Händelsekategorikod: ‘DELB’; HndeIsedatum: ‘2019-05-

06.. .2019-05-07

Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2019427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut SOCIOI Lämnande av upplysningar FB 6:20 2019-02-01--20 19-02-28 1

upplysning har lämnats jml 6 kap. 20 § FB interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende eller umgänge av familjerättssekreterare

1(5-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderatt Delegationsbeslut Lommunsrelsen 190514
Delegationsbeslut SOCIBS Dödsboanmälan 20L9-02-01--2019-02-28 1 st beslutjml 20 kap. 8 a

§ AB om an dödsboanmälan inges av handläggare

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt beslutanderätt Delegationsbeslut kommunst relsen 19051$
Delegationsbeslut S0C74 Beslut om öppenvård, extern 201-02-01-201-02-28 1 st beslut

tagits om attjml 4 kap. 1 § SoL bevilja extem öppenvårdsinsats av
socialsekretemre

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbestut S0C63 Beslut i fråga om att inleda utredning (barn) 2019-02-01—2019-02-28

1 st beslut tagits jml 11 kap § 1 SoL att inleda utredning av barn med
samtycke av socialsekretemre

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 1905)4
Delegationsbeslut S0C62 Beslut i fråga om attutredning inte ska inkledas eller att inledd utr

2019-02-01--2019-02-28 list besluttagitsjml 11 kap § 1 SoL att inte inleda
utredning av barn av enhetschef

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 1905 L4
Delegationsbeslut SOC6I Beslut’ fråga om att inleda och avsluta utredning (vuxna) 2019-02-

02—2019-02-28

1(5-2019427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut S0C35 Beslut om försörjningsstöd i form av förmedlingsmedel 2019-02-01—

20 19-02-28 1 st beslut tagits aft jml 4 kap 1 § SoL avsluta bistånd i form av
förmedling av egna medel av socialsekreterare
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Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendctyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation. auesträtt, beslumnderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut S0C34 Beslut om försörjningsslöd och annat ekonomiskt bistånd 2019-02-01

--20 19-02-28

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut S0C28 Beslut i fråga om hur vård ska ordnas mr den unge 2019-02-02--2019

-02-28 1 st beslut jml 11 kap § 1 och 3 st. LVU hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under vårdtiden av kommunstyrelsens ordförande i vård
och omsorgsutskottet

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut SOC2 Övervägande SoL 6:8 2019-02-0l--2019-02-28 1 st övervägande jml 6

kap. 8 § SoL om hur värd i annat hem än det egna fortfarande behövs
bed5mts av kommunstyrelsen

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut Al Bidrag till förening 2019-03-28

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut Al Bidrag till förening 2019-03-28

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut Al Vidaredelegering av delegationsbeslut gällande fdreningsbidrag 20 19-03-

28

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, anesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut A8 Brådskande ärenden (ordfdrandebeslut) 2019-04-01

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, aftesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut Al Bidrag till föreningar 2019-04-02

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbuslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut E15 Utdelning av medel frän understödsfonden 2019-04-17
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Händelse
Diarienummer Ufindelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fastighctsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
1(5-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut A4 Ansökan om pmjeklmedel - fiske/utedag, Finska föreningen 2019-04-30

KS-2019427 2019-05-06 CLN

Delegation, auesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut A4 Ansökan om projektmedel för Vårfest seniorer, Finska föreningen 2019-

04-30

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut A4 Ansökan om projektmedel för Morsdagsfrmander, Finska Ibreningen 2019-

04-30

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrcisen 190514
Delcgationsbeslut A1k4 Beslut om seneringstillstånd (tillfälliga och utvidgning)

villkorsprövning 20 L9-05-02

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attestriitt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut P28 Parkeringstillstånd för rörelsehindmd 2019-05-03

KS-2019427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut SOCI2 § 36 Övervägande om fortsatt vård i familjehem 20 19-04-12 Vård-

och omsorgsutskottet

KS-2019-427 2019-05-06 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut SOC 161 § 37 Yttrande till Kammanätten, mål nr 2245-19 2019-04-12 Vård-

och omsorgsutskottet

KS-2019427 2019-05-06 CLN

Delegation. attesträtL beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut SOCI2 § 38 Övervägande om fortsatt vård i familjehem 2019-04-12 Vård-

och omsorgsutskottet

KS-2019-427 2019-05-07 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut 110 Beslut i fråga om hjälp i hemmet 2019-03-01-20 L9-04—30
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Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Handl5ggare Tillhör postilsta
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2019-427 2019-05-07 CLN

Delegation. attestran. beslutanderutt Delegationsbeslut kommunstrelsen 190514
Delegationsbeslut 111 Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform 2019-03-0 1—

20 19-04-30

KS-2019427 2019-05-07 CLN

Delegation, aftesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut 111 Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform 2019-03-01--

20 19-04-30

KS-2019-427 20t9-05-07 CLN

Delegation, attesträtt. beslumnderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut IIS Beslut ifråga om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård 2019-

03-01--2019-04-30

KS-2019-427 2019-05-07 CLN

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut 110 Beslut i frågaom hjälp i hemmet 2019-03-0l--2019-04-30

KS-2019427 2019-05-07 CLN

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut 125 Beslut om fdrdtjänst inkl beslut om ledsagare ocg fordonstyp. enligt

fastställda regler 201 9-03-0l--2019-04-30

KS-2019-427 2019-05-07 CLN

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 190514
Delegationsbeslut 125 Beslut om färdtjänst inkl beslut om ledsagare ocg fordonstyp, enligt

fastställda regler 2019-03-01--2019-04-30
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