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Tarja Isomäki 
 
Plats och tid för 
sammanträde: OBS plats: Aulan i Aspebäcken, tisdagen den 29 september 2020 kl. 08.30 
 

 Kulturreservatets folkhögskola, rektor Michael Gustavsson, informerar om 
folkhögskolans verksamhet. 

                                           
Ärenden: 

1. Val av protokolljusterare, tid och plats 

2. Revisionen informerar    

3. Kommunstyrelsens ordförande informerar.    

4. Kommunchefen informerar   

5. Personuppgiftsincidenter – information    

6. Information till huvudman från Sektor barn och utbildning   

7. Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun – information  

8. Kvalitetsrapport läsåret 2019/2020*/bil    

9. Samordningsfunktion för Elevhälsan*/bil   

10. Årsredovisning 2019 Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU)*/bil  

11. Upplösningsavtal Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU*/bil   

12. Lönepolicy Skinnskattebergs kommun*/bil    

13. Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2023*/bil   

14. Skinnskatteberg kommuns policy för informationsteknik, IT-policy*/bil   

15. Omfördelning av investeringsmedel    

16. Organisatorisk flytt av verksamhet IT strategi och service    

17. Regional utvecklingsstrategi, RUS, för Västmanlands län*/bil    

18. Delårsrapport med årsprognos 2020*/bil    

19. Budgetuppföljning april med årsprognos 2020   

20. Attestreglemente med tillämpningsanvisningar*/bil   

21. Utbetalning av kommunalt partistöd*/bil    
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22. Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och sjukvården 
 2020-01-01-2020-06-30*/bil      
 

23. Antagande av patientsäkerhetsberättelse för 2019*/bil    

24. Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen enligt 14 kap. 6 §  
socialtjänstlagen - Lex Maria*/bil    
 

25. Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen enligt 14 kap. 6 § 
socialtjänstlagen – Lex Maria*/bil   

 
26. Hantering av tillfällige fullmäktige beredning – kommunens lokalhantering   

 
27. Omfördelning av investeringsanslag till solceller på för- och grundskola 

 
 – återremiss från KF     

 
28. Detaljplan för brandstation inom Skinnskattebergs tätort*/bil     

 
29. Skinnskattebergs kommuns lokala trafikföreskrift om högsta tillåtna  

 hastighet på väg 233 i tätorten Skinnskatteberg*/bil    
 

30. Svar på motion angående att göra Malmaskolan till placeringsskola*/bil   

31. Svar på motion angående införande av LEAN*/bil    

32. Svar på motion angående införande av elektronisk dosett*/bil   

33. Svar på motion om detaljplan för Skinnskattebergs kommuns tätorter*/bil  

34. Svar på motion om + 65 boende*/bil   

35. Svar på motion om att bygga flerfamiljshus*/bil   

36. Svar på motion om detaljplan för industriområden*/bil   

37. Svar på motion om Riddarhyttans före detta skola*/bil   

38. Svar på motion om solceller på kommunens byggnader*/bil    

39. Svar på motion om tiggeri*/bil    

40. Svar på motion om omvandling av f.d. Björken*/bil    

41. Svar på motion om att främja brukandet av ”ödehusen”*/bil    

42.    Svar på initiativ om användning av häst vid avverkning enligt skogsbruksplan   

43. Svar på medfinansiering av bron i Nibbarsbo*/bil    
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44. Ändring av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-03, § 52 svar på motion  

gällande avstyckning av mark i Färna*/bil    

45. Svar på medborgarförslag angående Klockarberget*/bil    

46. Svar på medborgarförslag om motion och säkerhet*/bil    

47. Svar på medborgarförslag om odlingslotter för kommunens för kommunens 

 invånare*/bil    

48. Svar på medborgarförslag angående belysning på Strandpromenaden*/bil   
 

49. Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och 

beredningar med samverkansorgan   
 

50. Övriga rapporter   

51. Delegationsbeslut   

52. Delgivningar   

53. Övriga frågor   

 

Lena Lovén-Rolén (S) 

Ordförande 


