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Anders Nordenbris (L), ej tjänstgörande 2—9, tjänstg. ers. § 1045
Ulf Kjellin (C), ej tjänstg. ers
Asko Klemola, seklorchef Barn och utbildning § 5—7
Olle Karlsson, sektorchef Teknik och service, § 8
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Pentti Lahtinen (S) och Elisabeth Åberu (L)
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Paragrafsammanställning

§ 2 Ändring av ffiredragslista
§ 3 Kommunchefen informerar
§ 4 Personuppgiftsincidenter — information
§ 5 Information till huvudman från Sektor barn och utbildning
§ 6 Kalendadum för läsåret 2020/2021
§ 7 Upplösning av NVU
§ 8 Bredbandsutbygiaden i Skinnskattebergs kommun — information
§ 9 Förberedelse inrör försäljning av Klockarbergsvägen 8
§ 10 Statens bostadsomvandiing, SBO
§ 11 Andring av gatunamn
§ 12 Renhållningsföreskrifter rör VafabMiljö Kommunalförbund
§ 13 Detaljplan för brandstation inom Skinnskattebergs tätort
§ 14 Andring av kommunstyrelsens beslut 2019-1 1-26, § 246 Markförsäljning till Qstar
§ 15 Delårsbeslut per 2019-08-31 från Norra Västmanlands Utbildningsförbund
§ 16 Outsourcing av ekonomiflrnktioner
§ 17 Utvecklingsplan för sektor Näringsliv och utveckling
§ 18 Tillämpningsanvisning OPF-KL
§ 19 Förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om projekimedel från statsbidraget för det

finska förvaltningsområdet
§ 20 Blodgivning på betald arbetstid
§ 21 Chefs- och ledarskapspolicy
§ 22 Personalpolicy
§ 23 Förordnande som borgerlig vigselförrättare
§ 24 Målarbete 2020
§ 25 Revidering av Taxa och avgifter för är 2020, uthyrningstaxor
§ 26 Revidering av Axbetsordning för kommunstyrelsen
§ 27 Redogörelse försörjningssiöd — information
§ 28 Journalgranskning inom hälso- och sjukvården särskilda boendeformer
§ 29 Förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden
§ 30 Förslag till nytt samverkansavtal för Hjälpmedelsnämnden
§ 31 Verksamhetsplan med internkontrollplan 2020 för Hjälpmedelscentmm
§ 32 Overenskommelse om samverkansregler
§ 33 Dokumenthanteringsplan för sektor Barn och utbildning
§ 34 Dokumenthanteringsplan för Avdelning personal och kansli
§ 35 Svar på granskning verkställighet av beslut och ärendehantering
§ 36 Välfärdsportar rapport
§ 37 Svar på motion angående införa möjlighet att väLja mellan två rätter
§ 38 Svar på motion angående syntetisk is
§ 39 Svar på motion angående Skinnskattebergs kommuns lönespecifikation
§ 40 Svar på motion angående bildande av kommunalt fastighetsbolag
§ 41 Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och

beredningar med samverkansorgan samrådsorgan
§ 42 Ovriga rapporter
§ 43 Delegationsbeslut
§ 44 Delgivningar
§ 45 Ovdga frågor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§2

Ändring av föredragslista

Kommunstyretsen beslutar

att ärende 41 Initiativ — Ett lokalt Brå, Brottsfdrebyggande råd i Skinnskatteberg stryks från
töredragslistan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§3

Kommunchefen informerar

Aktuell information ska ges av kommunchefen vid vaije sammanträde med kommunstyrelsen.

Kommunchefen informerar om kunskapsunderlaget och styrmodellen och att det är på gång med ett
konsultffiretag som ska vara med i denna process. Tidigare tidsschema kommer att justeras.
Kommunchefen presenterar römtsättningama och innehållet för kunskapsunderlaget.

Kommunchefen informerar om rekrytering av chef rör vård och omsorg pågår. Rekrytering av chef rör
kultur och fritid pågår och det finns gott hopp att tillsättning sker inom en snar framtid. Fastighctschefet
har sagt upp sin anställning och där ska en nyrekrytering ske. Rekrytering av samordnare till finski
röaltningsområde är klar.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Ulf Kjellin (C), Elisabeth Åberg (L) och Helena Nykänen
(5).

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras rör paus

Sammanträdet äterupptas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§4

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om upptäckta personuppgiftsineidenter.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 9 föreslå kommunstyrelsen

notera informationen till protokollet.

Kommunchefen informerar om incidenter:

KS 2019-832-040 — Rapporterades in av Tieto, rörde en mindre bugg i deras system som kunde
innebära obehörigt röjande av personuppgift, buggen åtgärdades direkt och ingen uppgift har uppgetts
ha lämnats ut. Arendet avslutat.

KS 2019-897-040 - Rapporterades in av KPA, det hade upptäckts att handläggare kunde se ärenden de
ej var behöriga till. Inga konstaterade fall att någon användare upptäckt eller utnyttjat den möjligheten,
buggen åtgärdad.

KS 2020-25-040 - Rapporterades in av Tieto, en mindre bugg hade upptäckts och även åtgärdats 1
Tieto Education. Inget obehödgt röjande har upptäckts.

KS 2020-55-040 - Rapporterades in av Tieto, en mindre bugg hade upptäckts och även åtgärdats i
Tieto Education. Inget obehörigt röjande har upptäckts.

KS 2020-24-700 - Lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 6 § Socialtjänstlagen.

Åtgärder vidtagna och incidentema är rapporterade till Datainspektionen.

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 ledningsutskoftets förslag

godkänna informationen.

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§5

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Aktuell information ges kring om eventuell ksänicande behandling på grundskola, förskola och
fritidshem samt övriga incidenter/händelser av vikt.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-12-10, § 59 kommunstyrelsen

notera informationen till protokollet.

Sabine Thungren (S), ordförande i Barn- och utbildningsutskottet föredrar ärendet.

Under perioden 2019-11-05—2019-12-09 har följande rapporterats:

7 fysiskt våld, 6 kränkande tilltal, 1 tillbud och 2 övriga incidenter.

Åtgärder är vidtagna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Helena Norrby (C), Jonny Emtin (SD) och Ewa Olsson
Bergstedt (SD).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Helena Norrby (C) ställer en fråga om elevernas väg till och från skolan.

Ordförande i barn- och utbildnings utskottet svarar på frågan.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

gfl notera informationen till protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§6

Kalendarium för läsåret 202012021

KS 20 19-984-608

Kommunstyrelsen har att fastställa start- och slutdatum för Iärotder rör verksamhetsåret inom barn och
utbildning, enligt skolförordningen 3kap. 1 §-3. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprätlad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 19-12-10, § 60 föreslå kommunstyrelsen
att fastställa kalendadum för elever och personal inom grundskolan rör verksamhetsåret 2020/2021.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S),

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottets förslag

att fastställa kalendariet för elever och personal inom grundskolan för verksamhetsåret 2020/2021.
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§7 KS2019-542-106

Upplösning av NVU

Aktuell information ges av kommunchefen från förvaltningens perspektiv och information från
politikens perspektiv av ordförande vid vade sammanträde med kommunstyTelsen. Punkten kommer
finnas med i dagordning tills ärendet är fdrdigbehandlat. En uppdragsbeskrivning i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 240
gll kommunstyrelsens ordförande till kommunstyrelsen, med beredning i ledningsutskottet, tar fram ett
underlag för beslut om inriktning och direktiv för Skinnskattebergs kommuns arbete med
upplösningen av NVU.

Lena Lovén Rolén (S) presenterar uppdragsbeskrivningen som bifogats kallelsen.

Kommunchefen yttrar sig.

Sektorchefen för Barn och utbildning yttrar sig.

Bo Öberg (M) yrkar ge förvaltningen i uppdrag att lämna en anaLys av åtgärder inklusive tidsplan
för de beslut som behöver fattas fram till upplösningstidens utgång.
Att Analysen skalL innehålla beskrivningar och konkreta förslag för samverkansavtal där olika
skolformer ingår, samt förslag på att bedriva summa skolformer i egen kommunal regi, uppdraget
ska beredas av Barn och utbildningsutskottet den 28 april 2020, att ge kommunchefen i uppdrag alt
tillsammans med kommunchefema i Norberg och Fagersta fortsätta arbeta med upplösningsavtalet, där
en juridisk granskning samt oberoende värdering av tillgångar ingår, ge förvaltningen i uppgift, att
inför kommande budgetarbete, tillhandahålla ekonomiska förutsättningar i form av:

• Brinellskolans kostnad för kommunen år 2020, inklusive kostnader för
introduktionsprogrammen

• Kostnaderna för våra interkommunala elever, inklusive vilka skolor och program
• Kostnader för SF! och VUX inom NVU,

att uppdraget ska beredas av ledningsutskottet den 29 april 2020

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Tobias Jarstorp (L), Sabine Thungren (5).

Lena Lovén Rolén (5), Tobias Jarstorp (L). Helena Norrby (C) och Ewa Olsson Bergstedt (SD), yrkar
bifall till Bo Öbergs förslag.

Sammanträdet ajourneras för överläggning

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

? L



Skinnsk rgs
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-02-18 Sid. 12

§ 7 fods.

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

Kommunstyrelsen beslutar

ge förvaltningen i uppdrag att lämna en analys av åtgärder inklusive tidsplan rör de beslut som
behöver fattas fram till upplösningstidens utgång. Analysen skall innehålla beskrivningar och konkreta
förslag rör samverkansavtal där olika skolformer ingår, samt förslag på att bedriva samma skolformer i
egenkommunal regi.

gil uppdraget ska beredas av Barn och utbildningsutskottet den 28 april 2020.

att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med kommunchefema i Norberg och Fagersta
fortsätta arbeta med upplösningsavtalet, där en juridisk granskning samt oberoende värdering av
tillgångar ingår.

gil ge förvaltningen i uppgift, att inför kommande budgetarbete, tillhandahålla ekonomiska
förntsättningar i form av:

• Brinellskolans kostnad för kommunen år 2020, inklusive kostnader för
introduktionsprogrammen

• Kostnaderna för våra interkommunala elever, inklusive vilka skolor och program
• Kostnader för SF! och VUX inom NVU

gil uppdraget ska beredas av ledningsutskottet den 29 april 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§8 KS2017-1122-101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun — information

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

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 7 föreslå kommunstyrelsen
gj lägga informationen till handlingarna

Seklorchef Teknik och service föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Norrby (C) och Jonny Emtin (SD).

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

Kommunstyrcisen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§9 KS2018-124-260

Förberedelse inför försäljning av Klockarbergsvägen 8

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 265 att ärendet återremitteras till Förvaltningen som rar i
uppdrag att gå vidare med budgivama och ta fram föislag på köpekontrakt samt budgivamas plan för
fastigheten. Förvaltningen har kontaktat budgivarna enligt uppdrag. Samtliga har inkommit med
dokument som i någon form beskriver ett eventuellt framtida ägande och förvaltning av fastigheten En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26 § 10
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning av fastigheten j intäkter från en
försäljning används till bygge av lägenheter på Sotvretsvägen, Om försäljning inte är möjlig ge
förvaltningen i uppdrag att fortsätta renovera trapphus B och C på samma sätt som trapphus A.

Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 24, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10. § 45 enligt tekniska utskottets förslag
ge förvaltningen i uppdrag att påbötja ett försäljningsförfarande.

Tekniska utskottet beslutade 2018-10-09, § 77, r&m kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 179 enligt tekniska utskottets förslag
g lägga informationen till handlingar.

Tekniska utskottet beslutade 2018-11-02, § 96, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med svensk fastighetsförmedling för förmedling av
fastigheten.
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare rör
kommunftillmäktige att ta ställning till.
att kostnad för mäklararvode vid utebliven försäljning hanteras inom ram.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 212 enligt tekniska utskottets förslag
att ge Förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med svensk fastighetsförmedling för förmedling av
fastigheten.

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare för
kommunflillmäktige att ta ställning till, att kostnad för mäklararvode vid utebliven försäljning hanteras
inom ram.

Tekniska utskottet beslutade 2019-08-30, § 46 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera budgivare 4, 5, 10, enligt upprättad budförtäckning,
gällande eventuella ärenden hos allmänna reklamationsnämnden,

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 9 forts.

skattesbilder hos kronofogdemyndigheten, samt eventuella betalningsanmärkningar och om bolaget är
föremål för tvister med hyresgästföreningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 180 enligt tekniska utskottets förslag
MI ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera budgivare 4, 5, 10, enligt upprättad budförtäckning,
gällande eventuella ärenden hos allmänna reklamationsnämnden, skatteskulder hos
kronofogdemyndigheten, samt eventuella betalningsanmärkningar och om bolaget är föremål för
tvister med hyresgästföreningen.

Tekniska utskottet beslutade 2019-II -08. § 61 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 265
att ärendet åtenemitteras till förvaltningen som får i uppdrag att gå vidare med budgivarna och ta fram
förslag på köpekontrakt samt budgivarnas plan för fastigheten.

Tekniska utskottet beslutade 2020-02-03, § 5 föreslå kommunstyrelsen
lägga informationen till handlingarna.

att avsluta ärendet.

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

Bo Öberg (M) yrkar enligt förvaltningens förslag förslå kommunMlmäktige g genomföra försäljning
med Farzad Mohseni (budgivare 10) enligt upprättat köpekontrakt.

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag lägga informationen tilL handlingarna,
att avsluta ärendet.

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

Ordförande ställer proposition på Pentti Lahtinens (S) och Bo Öbergs (M) och yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) yrkande.

Bo Öberg (M) och Helena Norrby (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Öberg (M)
yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

att avsluta ärendet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 10 KS2019-906-lOl

Statens bostadsomvandling, SBO

Statens bostadsomvandling AB (580) syftar till att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader
genom att överta fastigheter från kommuner för att bygga om till efterfrågad användning med fokus på
hållbara bostäder rör seniorer. Ett initiativ har inkommit från Lena Lovén Rolén (5) och Helena Oling
(5). Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 228 bifalla initiativet. En tjänsteskfivelse i ärendet
finns uppränad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 228
att bifalla initiativet.

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, § 75 f&& kommunstyrelsen
utse ett lämpligt objekt rör ändamålet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Pentti Lahtinen
(S), Helena Norrby (C), Sabine Thungren (S), Helena Nykänen (5), Jonny Emtin (SD), Anders
Nordenbris (L), Ulf Kjellin (C) och Elisabeth Aberg (L).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna
avsiktsförklaring med 580 och snarast gå in i en förstudie, kostnaden fdr förstudien uppgår till
maximalt 400 000 kr, att förstudien finansieras genom omfördelning av engångssatsningar utökat
försözjningsstöd 400 000 kr, fastigheten för omvandlingen är Klockarbergsvägen 8 A, 8 och C.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunchefen anför att till protokollet noteras konsekvenserna av att omfördela medel från
engångssatsningar utökad försötjningsstöd. Förvaltningen äskade i budget 2020 om utökad drift för
försöningsstöd då kostnaderna succesivt ökat. 1 budget 2020 lades de äskade resurserna till
engångssatsningar för att kommande år tas som utökad drift. Kommunchefen hänvisar också till
information från förvaltningen till vård- och omsorgsutskottet, där redovisningen visar att antalet
hushåll i behov av försörjningsstöd ökar. Om finansieringen för förstudien tas av medel avsatta för
försöijningsstöd finns en risk att kostnaderna överstiger budgeterade medel.

Helena Norrby (C) yrkar uppdra åt kommunen att utreda möjligheten att omvandla en lämplig
fastighet till trygghetsboende och lämpligast finansieringsväg, att utredningen finansieras inom ram.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 10 foris.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) yrkande och att i övrigt lägga ärendet till
handlingarna.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) yrkande.

Sammanträdet ajoumeras fdr överläggning.

Sammanträdet äterupptas.

Elisabeth Åberg (L) anför att Liberalerna ställer sig positiva till att teckna avsiktsförklaring.

Elisabeth Åberg (L) och Anders Nordenbris (L) yrkar bifall till Lena Lovéns Roléns (5) förslag,

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

Ordföranden ställer proposition på Lena Lovén Roléns (5) och Helena Norrbys (C) yrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Lovén Roléns (S) förslag.

Helena Norrby (C), Bo Öberg (M), Ewa Olsson flergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD), och reserverar
sig till föån rör Helena Norrbys (C) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige

411 uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avsiktsförklaring med SBO och snarast gå in i en förstudie.

kostnaden för förstudien Mr uppgå till maximalt 400 000 kr, att förstudien finansieras genom
omfördelning av engångssatsningar, utökat försörjningsstöd 400 000 kr.

411 fastigheten för omvandlingen är Klockarbergsvägen 8 A, B och C.

Sammanträdet ajourneras till klockan 14.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 11

Ändring av gatunamn

KS 2019-372-101

Ett initiativ gällande ändring av gatunamn i Skinnskattebergs kommun inkom från Pentti Lahtinen (S).
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 183 att genomföra namnändring enligt upprättat förslag, att
finansiering sker inom mm, att förvaltningen far i uppdrag att se över övriga vägnamn där
sammanblandning kan ske. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 29 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att se över gatunamnen som är anledning till risker

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 111
att ge förvaltningen i uppdrag att se över gatunamnen som är anledning till risker

för missförstånd.

för missförstånd.

Tekniska utskottet beslutade 2019-08-30, § 43 r&esl kommunstyrelsen
att genomföra namnändring enligt upprättat förslag.

finansiering sker inom ram.
att förvaltningen får i uppdrag att se över övriga vägnamn där sammanblandning kan ske.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 183 enligt tekniska utskottets förslag
att genomföra namnändring enligt upprättat förslag.

finansiering sker inom ram.
förvaltningen får i uppdrag att se över övriga vägnamn där sammanblandning kan ske.

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, § 78 föreslå kommunstyrelsen
lägga informationen till handlingarna.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag lägga informationen till handlingarna.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

lägga informationen till handlingarna.
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§ 12 KS 2018-797-219

Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund

Förslag till renhållningsordning har under våren 2019 remitterats tiLl medlemskommunerna och ställts
ut för allmänhetens granskning. Renhållningsordningen består av tre delar; renhållningsfäreskrifter,
avfallsplan och avfallstaxa. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag
presenteras i bilagor nedan. Direktionen för VafabMiljö kommunalrörbund beslutade 20 19-09-26, §
335 att skicka revidemt förslag till renhållningsföreskrifter vidare till respektive kommunfullmäktige
för beslut under 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 22 föreslå kommunstyrelsen
att avge svar enligt upprättat yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 104 enligt tekniska utskottets förslag
att avge svar enligt upprättat yttrande.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-12-13, § 79 rdl kommunftfllmäktige
att anta renhållningsföreskrifter fär Skinnskaltebergs kommun att gälla från och med det datum taxa
rör 2020 beslutas gälla.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag anta renhållningsföreskrifter för
Skiimskattebergs kommun att gälla från och med det datum taxa för 2020 beslutas gälla.

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 anta renhållningsföreslcifter för Skinnskattebergs kommun att gälla från och med det datum taxan
för 2020 beslutas gälla.
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§ 13 KS2019-643-101

Detaljplan för brandstation inom Skinnskattebergs tätort

För att en ny brandstation skall vara möjlig att bygga på tänkt plats behöver en detaljplaneändring
komma till stånd. Samrådshandlingar bestående av planbeskrivning, plankarta, gnindkarta och
fastighetsförteckning finns framtagna. Till planen hör även behovsbedömning. Efter samråd och
granskning kompletteras handlingams med dessa. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken rör
industriändamål och på så sätt möjliggöra etablering av en ny brandstation med tillhörande
verksamheter. Tekniska utskottet behandlade ärende 2019-12-13, § 76 och beslutade då att ge
förvaltningen i uppdrag att gå ut i ett samrådsförfarande. Detaljplanen har sedan dess uppdaterats
utifrån köp av inköpt mark beslutad av kommunstyrelsen, därav behöver nytt beslut fattas. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, § 76 föreslå kommunstyrelsen
att Förvaltningen får i uppdrag att gå ut i ett samrådsFörfarande.

Tekniska utskottet beslutade 2020-02-03, § 6 Föreslå kommunstyrelsen
att fön’altningen får i uppdrag att driva ärendet vidare med samråd! utställning.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till tekniska utskottets Förslag att Förvaltningen Far i uppdrag att
driva ärendet vidare med samråd? utställning.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

gil Förvaltningen får i uppdrag att driva ärendet vidare med samråd? utställning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 14 KS2019-869-260

Ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-11-26, § 246
Markförsäljning till Qstar

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 246 ge förvaltningen i uppdrag alt ta fram ett förslag till
köpekontrakt för kommunflillmäktige att ta ställning till. Förvaltningen vill upphäva beslutet rör att
istället förorda arrendering av marken till Qstar. Qstar har meddelat att det inte längre finns något
intresse av att köpa marken. Ett önskemål finns om att istället an-endera marken. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2020-02-03, § 4 tbl kommunstyrelsen

upphäva beslutet 2019-1 1-26 § 246 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till
köpekontrakt för kommunfullmäktige att ta ställning till.
att teckna arrendeavtal enligt upprättad förslag.

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

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag it upphäva beslutet 2019-11-26 § 246 all
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt för kommunfullmäktige att ta
ställning till, att teckna arrendeavtal enligt upprättad förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att upphäva beslutet 2019-1 1-26 § 246 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett försLag till
köpekontrakt för kommunflillmäktige att ta ställning till.

att teckna arrendeavtal enligt upprättad förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 15 KS 2019-991-106

Delårsrapport per 2019-08-31 från Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.

Direktionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund har 2019-10-28, § 56, beslutat att fasthålla
delårsrapport och överlämna densamma till medlemskommunema. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad. Kommunflillmäktige ska besluta i ärendet.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-12-11, § 198 föreslå kommunflillmäktige
att godkänna upprättad delårsrappon 2019-08-31 rör Norra Västmanlands Utbildningsrörbund.
att kommunMimäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers bedömning att det
saknas en tydlig avrapportering och att resultatet av flera av målen inte är förenligt med vad som är
fastställt av direktionen.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att godkänna upprättad delårsrapport 2019-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

att kommunflullmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers bedömning att det
saknas en tydlig avrapponering och att resultatet av flera av målen inte är förenligt med vad som är
fastställt av direktionen.
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§ 16 KS 2019-1066-101

Outsourcing av ekonomifunktioner

Kommunen skall följa lagen om kommunal bokföring och redovisning Det skall vara enkelt att
överblicka väsentliga händelser och förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet.
Kommunen skall ha tydliga rutiner för analyser och avstämningar. Förvaltningen skalL tillhandahålla
ekonomiska prognoser, delårsbokslut samt årsredovisning, och utöver detta genomföra löpande
bokföring.

För att säkerställa leverans av lagkraven i kommunal bokföring och redovisning har förvaltningen nu
sett över olika lösningar. 1 första hand för att säkra leverans av kommande årsbokslut, i förlängningen
säkerställa kompetens och kontinuitet i kommande ekonomiska leveranser, såsom ekonomiska
prognoser, delårsbokslut och kommande årsredovisningar. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-12-Il, § 203 föreslå kommunstyrelsen
att inte återställa de två vakanta tjänsterna.
att budget rör det två vakanta tjänsterna omfördelas till ekonomiskt verksamhetssiöd.
att förvaltningen gör en direktupphandling av extemt stöd för genomförande av årsredovisning 2019.
att förvaltningen ges i uppdrag att göra en genomlysning av vilka ekonomifunktioner som kan
outsoureas inom ramen för ovanstående omfördelade medel.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M) och Helena Öling (S).

Bo Öberg (M) och Helena Öling (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att inte återställa de två
vakanta tjänsterna, att budget för det två vakanta tjänsterna omfördelas till ekonomiskt
verksamhetsstöd, att förvaltningen gör en direktupphandling av extemt stöd för genomförande av
årsredovisning 2019, förvaltningen ges i uppdrag att göra en genomlysning av vilka
ekonomiftinktioner som kan outsourcas inom ramen för ovanstående omfördelade medel.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att inte återställa de två vakanta tjänsterna.

att budget för det två vakanta tjänsterna omfördelas till ekonomiskt verksamhetsstöd.

att förvaltningen gör en direktupphandling av extemt stöd för genomförande av årsredovisning 2019.

ffl förvaltningen ges i uppdrag att göra en genomlysning av vilka ekonomifisnktioner som kan
outsourcas inom ramen för ovanstående omfördelade medel.
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§ 17 KS 2019-256-101

Utvecklingspian för sektor Näringsliv och utveckling

Sektor näringsliv och utveckling upphörde maj 2019. Kommunikation samt näringsliv flyttades till
kommunledning med kommunchefen som ansvarig chef, turismdelen flyttades till sektor Kultur och
fritid och finskt rörvaltningsområde fanns redan tidigare på prov under Personal och kansli, med
personalchefen som ansvarig chef.
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2019-02-19, § 42 senast 30 november 201 9 göra
en utvärdering av avvecklingen av sektor Näringsliv och utveckling. En tjänstesb-ivelse finns
upprättad i ärendet.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19, § 42 enligt ledningsutskottets förslag j under våren 2019,
dock senast 31 maj 2019 avveckla sektor Näringsliv och utveckling.
att sektor Näringsliv och utvecklings uppdrag flyttas till kommunledning, samt att ansvaret för turism
flyttas till sektor kultur och fritid samma tidpunkt som sektor Näringsliv och utveckling avvecklas.
att återstående del av budget 2019 för näringsliv och utveckling vid tidpunkt för avveckling av
densamma flyttas till kommunledningen från sektor Näringsliv och utveckling.

0,5 tjänsteutrymme med ansvar för turismfrågor flyttas från sektor Näringsliv och utveckling till
sektor kultur och fritid vid tidpunkt för avveckling av sektor Näringsliv och utveckling.
att återstående budgelerade personalkostnader för 0,5 tjänster flyttas från Sektor näringsliv och
utveckling till sektor kultur och fritid vid tidpunkten rör avveckling av sektor Näringsliv och
utveckling.
fl förvaltningen senast den 30november2019 gör en utvärdering av avvecklingen av sektor
Näringsliv och utveckling.

Ledningsutskoltet beslutade 2019-12-11, § 204 förslå kommunstyrelsen
gj lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

an lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnsk&lSsWéF
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-02-18 Sid. 25

§ 18 KS 2018-0727-101

Tillämpningsanvisning OPF-KL

Till OPF-KL 18 har en tillämpningsanvisning för Skinnskattebergs kommun arbetats fram tillsammansmed KPA pension och bör antas i kommunftillmäktige. Tillämpningsanvisningen beskriver hurhanteringen av reglementet OPF-KL ska regleras och vem som är ansvarig för vilka delar. Avtalet taräven upp nivå på ekonomisk omställning samt aktiva omställningsinsaiser. En tjänsteskrivelse finnsupprättad i ärendet.

Tidigare behandllng av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 105, röreslå kommunhillmäktige

anta iillämpningsanvisningen till OFF-KL.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 137, enligt ledningsutskottets förslag förslå
kommunhallmäktige
gfl anta tillämpningsanvisningen till OPF-KL.

Kommunftillmäktige beslutade 20 18-1 1-12, § 74 enligt kommunstyrelsens förslag
anta tillämpningsanvisningen till OFF-KL.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-Il, § 205 föreslå kommunfullmäktige
anta tillämpningsanvisningar, för Skinnskattebergs kommun, för OPF-KL 18.

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

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktigeatt anta tillämpningsanvisningar, för Skinnskattebergs kommun, rör OPF-KL 18.

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

anta tillämpningsanvisningar, för Skinnskattebergs kommun, för OPF-KL 18.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 19 KS2019-813-l0l

Förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om projektmedel
från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet

Skinnskattebergs kommun har valt att från statsbidraget avsätta projekimedel till föreningar, företag
eller enskilda personer för oiika projekt och arrangemang som följer minoritetslagens intentioner och
som syftar till att främja och synliggöra finska språket och den sverigefinska kulturen i kommunen.
Antagna av kommunfiallmäktige 2012-06-1 1, § 61. Förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar
om projektmedel från statsbidraget rör det finska fönaltningsområdet, inklusive ett revideringsrörslag
till tillhörande ansökan om projektmedel från statsbidraget finns upprättade att ta ställning till. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-12-Il, § 197 föreslå kommunflillmäktige
att anta upprättat förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om projektmedel från
statsbidraget rör det finska föaltningsområdet med tillhörande revideringsförslag till tillhörande
ansökan om projektmedel från statsbidraget.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Helena Nykänen (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

g anta upprättat förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om projektmedel från
statsbidraget för det finska föiwaltningsområdet med tillhörande revideringsförslag till tillhörande
ansökan om projektmedel från statsbidraget.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

%oQ



SkinnsktI
Llfl Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-02-18 Sid. 27

§ 20 KS 2019-1099-101

Blodgivning på betald arbetstid
Medarbetarna skulle under 2018. en pmvperiod pa ett år, få möjlighet att liinma blod på betald
arbetstid lhr att fl3rvaltningcn sedan skulle utviirdera och bedöma om det fortfarande liuns en brist1 vtira hiodbanker. Förvaltningen har skrivit en riktllnje om att medarbetare ska ges möjlighet att
lämna blod på betald arbetstid om verksamheten så tillåter och att frånvaron ska vara förankrad
med närmsta chef. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 3 rdl kommunstyrelsen
att anta dkllinje Blodgivning på betald arbetstid.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets rörslag

anta riktlinje Blodgivning på betald arbetstid.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

T
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§21 KS2019-1057-101

Chefs- och Iedarskapspolicy

Idag har vi en chefspolicy, antagen av Kommunhillmäktige den 14 december 2009, § 71. Chefspolicynbeskriver den politiska organisationen och vilka olika chefsbefattningar som finns i kommunen. Detframgår dock inte tydligt vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på den som har tagitchefsuppdrag.
En chefs- och ledarskapspolicy bör tydligt visa vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på densom går in i ett chefsuppdrag, därav förslag på ny chefs-och ledarskapspolicy. En tjänsleskrivelse iärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 4 föreslå kommunftillmäktige

anta chefs- och ledarskapspolicy Skinnskattebergs kommun daterad
2019-1 1-29.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att anta chefs- och ledarskapspolicy Skinnskattebergs kommun daterad
2019-11-29.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

k
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§22
KS2019-1056-10l

Personalpolicy

Idag har vi en lönepolicy, reviderad av kommunftillmäktige den 3 september 2018, § 44.Personalpolicyn är uppbyggd utifrån fem områden: våra värderingar, ledarskap och medarbetarskap,jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa samt personal och kompetensförsörjning. Detframgår dock inte tydligt vilka fön’äntningar och krav arbetsgivaren har på medarbetare och chefer,därav förslag på ny personalpolicy. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 5 föreslå kommunMlmäktigeatt anta personalpolicy Skinnskattebergs kommun daterad 2019-1 1-26.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Roger lngvarsson (S) anmälerjäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att anta personalpolicy Skinnskattebergs kommun daterad 2019-11-26.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§23 KS2020-6-112

Förordnande som borgerlig vigselförrättare

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som ärvigselfönättare i länets kommuner. Kommunstyrelsen behöver besluta om förordnandet för att enansökan hos Länsstyrelsen ska vara möjlig. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 12 föreslå kommunstyrelsen

ge röaltningen i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om ett rörordnande som borgerligvigselförrättare i Skinnskattebergs kommun för Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller besLut i detta ärende.

Helena Öling (8) tjänstgör i egenskap av vice ordförande i kommunstyrelsen som ordförande iordförandens ställe. Helena Nykänen (S) tjänstgör för Lena Lovén Rolén (S).

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

fl ge fön’altningen i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om ett förordnande som borgerligvigseiffirrättare i Skinnskattebergs kommun för Lena Lovén Rolén (8).

liiisterandes sign. Utdragsbestyrkande

6)
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§24 KS2020-75-10l

Målarbete 2020

1 revisoremas granskning av delårsbudget och mål 2019 (dnr KS 2019-1089-007) framgår att det
saknas tydlig koppling mellan mål och budget. Revisorerna rekommenderar kommunen att se över
utgångspunkterfår sry,-ningen och de målrår verksamheten som a av betydelse för en god ekonomisk
hushållning som gör det möjligt au un’ördera måhippfvllelsen i enlighet med konununallagens
intentioner. Ledningsutskottet påbörjade under hösten 2019 en diskussion gällande kommunens
målarbete och enades om att ett förslag till mål skulle presenteras och att ärendet skulle tas upp vid
utskottets ordinarie sammanträde i januari.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-12-Il, § 208 att ärendet tas upp på nästa ordinarie sammanträde medledningsutskottet.

Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 10
överlämna förslag till beslut gällande mål 2020 liii kommunstyrelsen.

Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, 10 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att revidera de finansiella målen 2019— 2022, inför mål 2020.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Öling (S), Sabine Thungren (5) och Bo Öberg (M).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Helena Norrby (C) yrkar det görs redaktionella ändringar i måldokument 2020.

Helena Nykänen (5) yrkar föreslå kommunfullmäktige av beslutade investeringar, enligt av
fullmäktige fastställd budget, ska 80 procent påbörjas innan årets utgång, samt att nettokostnader i
förhållande till skatter och bidrag ska vara högst 98 procent.

Bo Öberg (M) yrkar på att av beslutade investeringar, enligt av fullmäktige fastställd budget, ska
70 procent påbörjas innan årets utgång, samt nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag ska
vara högst 98 procent.

Helena Öling (5) yrkar förslå kommunhillmäktige anta mål 2020.

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

Ordföranden ställer proposition på Helena Nykänens (S) yrkande om de finansiella målen och Bo
Obergs (M) yrkande om de finansiella målen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Helena
Nykänens (5) förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 24

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

Kommunstvrelsen beslutar

att det görs redaktionella ändringar i måldokument 2020.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Lommunfullmäktige att

att av beslutade investeringar, enligt av fullmäktige fastställd budget, ska 80 procent påbörjas innan årelutgång.

att nettokostnader i f&hllrd till skatter och bidrag ska vara högst 98 procent.
,afrcrntcA. sI aozo.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 25 KS 2019-825-101

Revidering av Taxa och avgifter för år 2020, Uthyrningstaxor 4.1
Kommunhillmäktige beslutade 2019-11-18, § 104 att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för år2020. Under avsnitt 4.1 Uthymingstaxor i Taxa och avgifter för år 2020 har ett fel påträffats sombehöver justeras. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, Il rörslå kommunfullmäktige
att revidera avsnitt 4.1 Uthymingstaxor i Taxa och avgifter rör år 2020 enligt upprättat förslag.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att revidera avsnitt 4.1 Uthymingstaxor i Taxa och avgifter för år 2020 enligt upprättat förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§26 KS2020-13-l01

Revidering av Arbetsordning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antog 2012-12-04 § 188, Arbetsordning för kommunstyrelsen som reviderades
2017-04-04, § 69 och 2019-06-Il, § 153. Förvaltningen har tagit fram ett rörslag till revidering. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 14 föreslå kommunstyrelsen
att anta förslag till reviderad arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 2020-01-09.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (8).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta förslag till reviderad arbetsordning för kommunstyrelsen daterad 2020-01-09.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 27 KS 2019-1049-700

Redogörelse försörjningsstöd - information

Vård- och omsorgsutskottets delges en redogörelse om utvecklingen av fdrsörjningsslödet. En
tjänstesb-ivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-29, § 4 kommunstyrelsen
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 vård- och omsorgsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 28 KS 2019-1133-704

Journalgranskning inom hälso- och sjukvården särskilda
boendeformer

1 syfte att säkerställa en god och säker vård, genomförs årligen enjournalgranskning av slumpmässigt
utvalda journaler. Granskningen genomförs i tre steg, granskning, analys och upprättande av
handlingsplan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Vård- och ornsorgsutskottet beslutade 2020-01-29, § 4 föreslå kommunstyrelsen

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 vård- och omsorgsutskottets förslag

all lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 29 KS 2019-240-101

Förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden

1 samband med regionens organisationsförändring 2020-01-01 har reglementet förändrats och går till
huvudmännen rör beslut. Hjälpmedelsnämnden har överlämnat förslaget till nytt reglemente och till
rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna det redovisade förslaget att gälla från
2020-01-01—2022-12-31. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskotlet beslutade 2020-01-29, § 5 föreslå kommunfullmäktige
att godkänna det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma hjälprnedelsnämnden, att
gälla 2020-01-01—2022-12-31.

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 värd- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

4 godkänna det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att
gälla 2020-01-01 -2022-12-31.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 KS 2019-240-101

Förslag till nytt samverkansavtal för Hjälpmedelsnämnden

1 samband med regionens organisationsförändring 2020-01-0 1 har reglementet fdrändrats och går till
huvudmännen för beslut. Samverkansatalet behöver också revideras. Ett nytt samverkansavtal
behöver således godkännas av kommunMlmäktige. Hjälpmedelsnämnden har överlämnat förslaget till
nytt samverkansavtal och till rekommenderar regionen och respektive kommun att anta det redovisade
rörslaget till sanwerkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla från 2020-04-0!.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprätiad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-29, § 6 föreslå kommunMlmäktige
att anta det redovisade förslaget till samverkansavtal rör den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att
gälla från 2020-04-01.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta det redovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att
gälla från 2020-04-01.
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§ 31 KS 2019-240-101

Verksamhetspian med interkontroliplan 2020 för
Hjälpmedelscentrum

Region Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping,
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse om
gemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnd. Region Västmanland är värdlandsting
och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region Västmanlands organisation.
Hjälpmedelsnämnden har överlämnat fastställd verksamhetsplan till huvudmännen enligt beslut 2019-
12-12, § 11. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-29, § 7 kommunMlmäktige
att godkänna upprätlad verksamhetsplan med intemkontrollplan 2020 för hjälpmedelscentrum.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

alt godkänna upprättad verksamhersplan med intemkontrollplan 2020 rör hjälpmedelscentmm.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§32 KS2019-1136-704

Överenskommelse om samverkansregler

Sveriges kommuner och Regioner (5KR), Läkemedelsindustrirdreningens Service AB, SwedishMedtech och Swedish Labtech har sedan många år gemensamt överenskomna regler, kalladeSamverkansreglema. Dessa styr vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetareska samverka med varandra inom olika områden. Utgångspunkten flir all god samverkan är att gepatienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård. Samverkansreglemaomfattar alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården samt industrin. Tidigare samverkansreglerbehöver modemiseras och uppdateras till dagens kontext samt förenklas och göras mer
kommunicerbara. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-29, § 8 röreslå kommunstyrelsen
att godkänna den nya överenskommelsen om samverkansregler rör den offentliga finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gä till beslut och finner frågan medja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet förslag

g godkänna den nya överenskommelsen om samverkansregler rör den offentliga finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

terandegn. Utdragsbestyrkande
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§ 33 KS 2019-949-004

Dokumenthanteringsplan för sektor Barn och utbildning

Kommunstyrelsen har att fastställa dokumenthanteringsplan för sektor Barn och utbildning. Entjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-12-10, § 61 föreslå kommunstyrelsen

anta upprättad dokumenthanteringsplan för sektor Barn och utbildning.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottet utskottets förslag

fl anta upprättad dokumenthanteringsplan för sektor Barn och utbildning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 34 KS 2019-1050-004

Dokumenthanteringsplan för Avdelning personal och kansli
Förvaltningen har upprättat förslag till dokumenihanteringsplan för Avdelning Personal och kansli somska antas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20)9-12-11, § 206 föreslå kommunstymelsenatt anta upprättad dokumenthantedngsplan för Avdelning Personal och kansli.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

anta upprättad dokumenthanteringsplan för Avdelning Personal och kansli.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 35 KS 20 19-946-007
Svar på granskning verkställighet av beslut och ärendehantering

Skinnskattebergs kommuns revisorer har genomfört en granskning verkställighet avkommunfullmäktiges beslut. Revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer med skriftligt yttrandeöver bifogad granskning senast den 28 februari år 2020. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-12-il, § 207 föreslå kommunstyrelsenatt avge följande yttrande: Vi har tagit del av rapporten och finner den saklig och välgrundad.Granskuingen kommer att vara behjälplig i det fortsatta arbetet med att främja en effektiv ochändamålsenlig ärendehantering med tydligare återapportering av verkställighet av beslut.att rapporten ska delges KF rör kännedom.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets 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 ochändamålsenlig ärendehantering med tydligare återrapportering av verkställighet av beslut.

att rapporten ska delges kommunflillmäktige för kännedom.

{ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 36 KS 2019-905-101

Välfärdsportar - rapport

Ett initiativ har inkommit från Lena Rolén Lovén (S) och Lena Öling (S), KS 201910-22 §227. Initiativtagarna önskar att förvaltningen undersöker om så kallade välfiirdsportar är avvärde för Skinnskattebergs kommun. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 227
att bifalla initiativet.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-Il, § 202 röreslå kommunstyrelsen
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 medja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 37 KS 2018-899-101

Svar på motion angående införa möjlighet att välja mellan två rätter

En motion angående inröra möjlighet att välja mellan två rätter har inkommit från Bo Öberg (M) ochStaffan Strid (M). Kommunflillmäktige beslutade 2016-11-12, § 97 att överlämna motionen tillkommunstyrelsen rör beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
KommunMlmäktige beslutade 2018-11-12, § 97
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, §74 föreslå kommunMlmäktige
att bifalla motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Bo Öberg (M).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag röreslå kommunflallmäktige
att bifalla motionen.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

c
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§ 38 KS 2019-265-101

Svar på motion angående syntetisk is

En motion har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M). Kommunflulmäktige beslutade
2018-12-10, § 124 att överlämna motionen till kommunstyrelsen ffir beredning. Entjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunflullmäktige beslutade 2018-12-10, § 124
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-11, § 199 föreslå kommunfiullmäktige
att motionen anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) 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 motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 39 KS 2018-906-101

Svar på motion angående Skinnskattebergs kommuns
lönespecifikation

En motion angående Skinnskattebergs kommuns (önespecifflatiori har inkommit från Bo Öberg (M) oc’Staffan Strid (M). Kommunflullmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 90 att överlämna motionen tillkommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprätlad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-1 1-12, § 90
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-11, § 200 rörslå kommunMimäktige
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Bo Öberg (M).

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunfullmäklige bifalla till motionen.

Lena Lovén Rolén (S) yrkar förslå kommunMlmäktige att avslå motionen.

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

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

Ordförande ställer proposition på Lena Lovén Roléns (5) yrkande mot Bo Öbergs (tv» yrkande ochfinner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Lovéns Roléns (5) förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.
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§ 40 KS 2018-898-101

Svar på motion angående bildande av kommunalt fastighetsbolag

En motion angående bildande av kommunalt fastighetsbolag har inkommit från Bo Öberg (M) och
Staffan Strid (M) KommunMlmäktige beslutade 2018-11-12, § 98 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen fdr beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Komrnunfullmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 98
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-Il, § 201 föreslå kommunMimäktige
att avslå motionen.
pj notera till protokollet att det vore önskvärt om till exempel förvaltningen eller revisionen harmöjlighet att granska kommunens redovisning av intäkter och kostnader rörande kommunensfastigheter.

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

Bo Öberg (M) yrkar förslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar enligt ledningsutskottets rörslag föreslå kommunMlrnäktige att avslå
motionen, att notera till protokollet att det vore önskvärt om till exempel förvaltningen eller revisionenhar möjlighet att granska kommunens redovisning av intäkter och kostnader rörande kommunens
fastigheter.

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

Ordförande ställer proposition på Lena Lovén Roténs (S) yrkande mot Bo Öbergs (M) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Lovéns Roléns (S) förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att avslå motionen.

att notera till protokollet att det vore önskvärt om till exempel förvaltningen eller revisionen harmöjlighet att granska kommunens redovisning av intäkter och kostnader rörande kommunens
fastigheter.

r

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 41

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträdenoch beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning rör Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-04, § 188 ochreviderad av kommunstyrelsen 20 17-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är kommunenssamverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsrörbund, NVU, Norra VästmanlandsSamordningsrörbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-Dalarna Lönenämnd.

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

Förtroendevalda representanler i Norra Västmanlands Utbildningstbrbund, NVU, Norra VästmanlandsSamordningsförbund, gemensam Kjälpmedelsnämnd samt Västmanland-Dalarna Lönenämnd ska iärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämtaSkinnskattebergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skriftligen kortfattatåterrapportera vid nästiNjande kommunstyrelsesammanträde. Återapporleringen ska innefatta ärendet,eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

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

Kommunstyrelsen beslutar

Vi dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 42

Ovriga rapporter

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

Lena Lovén Rolén (S) rapporterar från dialogmötet om lrygghet i Skinnskatteberg.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign. UtdragsbestyTkande
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§ 43
KS 2020-2-002
KS 2020-3-002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förtecbflng.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

att i förteckningen lägga till PS - Anställning av sektorchef för Teknik och service.

i förteckningen lägga till A20 — Yttrande, Remissvar kiilturan’sstrategi 2020—2026 — Västmanlandslän.
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§ 44

Delgivningar

Skinnskattebergs kommun
2019-11-25
Ledningsutskottet, protokoll 2019-11-25

Skhmskattebergs kommun
2020-01-27
Ledningsutskotlet, protokoll 2020-01-27

Skinnskattebergs kommun
2019-12-11
Ledningsutskottet, protokoll 2019-12-11

Skinnskattebergs kommun
2019-12-13
Tekniska utskottet, protokoll 2019-12-13

Skinnskattebergs kommun
2020-02-03
Tekniska utskottet, protokoll 2020-02-03

Skinnskattebergs kommun
20 19-12-10
Barn och utbildningsutskottet, protokoll 2019-12-10

Skinnskattebergs kommun
2020-01-29
Barn och utbildningsutskottet, protokoll 2020-01-29

Norra Västmanlands Utbildningsförbund
20 19-12-16
Protokoll Förbundsdirektionen 2019-12-16

SKR & Sobona Cirkulär 19:37
2019-1 1-19
Premie för TGL-KL 2020

5KR & Sobona Cirkulär 19:39
2019-1 1-20
Värdeförsäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syoftrnktionär som inte har fåttförsäkflngsskydd enligt AGS-KL

5KR & Sobona Cirkulär 19:43
2019-1 1-27
Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala musik/kulbirskolorna förkalenderåren 2020—2021

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 44 forts.

SKR & Sobona Cirkulär 19:47
2019-1 1-19
Ändringar till Överenskommelse om länestatisk — SÖK T samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation,och justedngar av etikettlista

8KR & Sobona Cirkulär 19:50
20 19-12-04
Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser mm samt partsgemensamma arbeten medLärarrörbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

SKR & Sobona Cirkulär 19:52
2019-12-04
Principöverenskommelse — Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar iAllmänna bestämmelser m.m.

5KR & Sobona Cirkulär 19:53
20 19-12-05
Överenskommelser om prolongering av Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLOKL) och ändrar turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

5KR & Sobona Cirkulär 19:54
2019-12-11
Hyreshöjning fr.o.m. den 1januari 2020 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)

5KR & Sobona Cirkulär 19:53
201 9-12-05
Överen5kommelser om prolonaedng av Pdncipöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLOKL) och ändrar turordningsbestämme!se i Allmänna bestämmelser

5KR & Sobona Cirkulär 19:55
2019-12-11
Kompletterande information i anledning av höjd avgångsålder i tagen om anställningsskydd, LASfr.o.m. den 1 januari 2020

5KR & Sobona Cirkulär 19:56
2019-12-17
Jusek och Civilekonomema går samman och bildar fackförbundet Akavia

SKR& Sobona Cirkulär 19:59
2020-01-08
Budgetfömtsättningar rör åren 2019--2023

5KR & Sobona Cirkulär 19:60
20 19-12-20
Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos rör åren 2019,2020 och 2021
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§ 44 forts.

5KR & Sobona Cirkulär 20:0 1
2020-01-07
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31enligt PFA samt värdesäkring av färmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2020

5KR & Sobona Cirkulär 20:02
2020-01-17
Ändrade belopp i TRAKT T 1januari 2020

5KR & Sobona Cirkulär 20:03
2020-01-31
Tekniksprångsavtalet 20

5KR & Sobona Cirkulär 20:04
2020-01-29
Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14

5KR & Sobona Cirkulär 20:06
2020-02-06
Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

SKR & Sobona Cirkulär 20:07
2020-02-07
Intemränta för år 2021

Bergsiaget
2020-01-20
Inbjudan till lnframdagen den 9 mars 2020

SKR
2020-01-2 1
Inbjudan till årliga Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar den 12-13 mars 2020

5KR
20 19-12-12
MR 2020 — Regionala konferenser om mänskliga rättigheter

Skogsbrand 2020
En nordisk konferens och mötesplats om skogsbränder och effekterna av dessa 24—25 mars 2020 iOstersund

Skinnskatlebergs kommun
2019-11-06
Ledningsutskottet, protokoll 2019-11-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 44

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

Kommunstyrclscn beslutar

att godkänna redovisningen av delgivningar.

fl lägga till Skinnskattebergs kommun, Ledningsutskottet, protokoll 20 19-1 1-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor

Lena Norrby (C) ställer en fråga om ängsmarker och användning av hästkrafter i stadsnära skogsvårdoch på dessa ängar.

Ordförande i tekniska ulskottet Pentti Lahtinen (S) och kommunsekreteraren svarar.
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TARJA ISOMÄKIUrval: Händelse - Avdelningskod: ‘KS; Händelsekategorikod: ‘DELS; Händelsedatum: ‘2020-0102’

Händelse
Dinrienummer Uuindelsedntum Riktning Handlliggare Tillhör postlistaNamn FastighetsbeteckningÄrendebp ÄrendemeningIlilndelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-2 2020-01-02 Uppräffad liS

-

•Lf : rDelegation, adesträtt, beslutanderätt Delegationsbestut nov 2019 KS 2020-02-18Delegationsbeslut Al Utvecklingsmedel Pär byalagsprojeki. Beslut 2019-11-28.
1<5-2020-2 2020-01-02 Uppräuad TIS

Dele&!ation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 1<5 2020-02-18Delegationsbeslut A 2 Bostadsanpassningsbidrag nov 2019

KS-2020-2 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 KS 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 9. Antal :1 st. Beslut IXU omedlbart omhändenagande6 § beteedne.
1<5-2020-2 2020-01-02 Upprättad liS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut nov 20191<52020-02-18Delegationsbeslut SOC lo. Antal: 1 st. LVU placering institution Il §
KS-2020-2 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderäu Delegationsbeslut nov 2019 1<5 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 25. Antal 1 st. Polishandräckning eni 43.
KS-2020-2 2020-01-02 Upprättad liS

Delegation. attesträtt. beslutanderätt Deleuationsbcslut no 2319 KS 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 32. Antal: 125 st. Ek bistånd beiljas:X8 st. Ek.bistånd avslag: 27 st.Ek.bistånd inleds: 7 st. Ek.bistånd deltaga i praktik: 3 st.
KS-2020-2 2020-01-02 Upprättad T1S

Delegation. attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 KS 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 47. Antal: 1 st. BOt] stmkturerad öppnevårdsinsats beviljas.
1<5-2020-2 2020-01-02 Upprättad TLS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut nov 20191<52020-02-ISDelegationsbeslut SOC 48. Antal 1 st. BDU vård utanför egna hemmet beviljas.
KS-2020-2 2020-01-02 Lrppränad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut nov2019 KS 2020-02-ISDelegationsbeslut SOC 60. Antal: 1 st. BOU placering jourhem. egenavg uttas ej.
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Händelse
Diarienummer Iländelsedatum Riktning HandlUggare Tillhör postlistaNamn FastigheisbeteckningÄrendetyp ÄrendemeningHändelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-2 2020-01-02 Upprättad TIS

Deletzation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 KS 2020-02-ISDelegationsbeslut SOC 69. Antal: 6 st. Vuxna utredning avslutas med åtgärd.3 st. vuxnautredning inleds.

KS-2020-2 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, aftesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 KS 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 70. Antal 13 st. BOU utredning en! SOL 11:1 inleds ej.
KS-2020-2 2020-0! -02 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 KS 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 71. Antal: 2 st. BOV utredning enl SoL Il:! inleds med samtycke.
KS-2020-2 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderäft Delegationsbeslut nov 2019 KS 2020-02-ISDelegationsbeslut SOC 72. An tal: 3 st. BOV utredning en! SoL Il: avslutas med åtgärd:2 st,Avslutas utan atgärd, 1 st.

KS-2020-2 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 KS 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 83. Antal:2 st. Vuxna öppnevårdsinsats SoL 4:1 beviljas.
1<5-2020-2 2020-01-02 Upprättad TES

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 1<5 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 83. Antal: 1 st. Vuxna institutionsplacering SoL 4:1 beviljas.
KS-2020-2 2020-01-02 Uppriittad IIS

Q Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbestut nov 2019 1<5 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 94. Antal: 1 st. Vuxna utredning enl 7 § LVM inleds.
1<5-2020-2 2020-01-02 Upprättad TES

Q Delegation. attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut nov 20191<52020-02-18Delegationsbeslut SOC 95. Antal: 3 st. Vuxna utredning eni 7 § avslutas.
KS-2020-2 2020-0 1-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 1<5 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 101. Antal: 3 st. Faderskap fastställt.

1<5-2020-2 2020-01-02 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 1<5 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 156. Antal: 1 st. Familjehem godkänt för ev uppdrag.
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Händelse
Diarienummer Hiindelsedatum Riktning Flandiliggare TiLlhör postlistaNamn Fastighetsbeteckning;(rendetyp Ärendemening
Hiindelsckategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-2 2020-01-02 Lpprättad TIS

Deletzation, attesträtt, besiutanderätt Delegationsbeslut nov 2019 KS 2020-02-18Delegationsbestut SOC 195. Antal: 2 st. Dödsboanmälan inges: 1 5L Dödsboanmälan inges ej: 1st.
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Händelse
fliarienummer Iländelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlistaNamn FastighetsbeteckningÄrendetyp ÄrendemeningHändelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-2 2020-02-19 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt. beslutanderätt DelegationsbeslutNovember2o 1 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut Ps. Anställning. Ist beslut. Datum: 2019-11-06.
KS-2020-2 2020-02-19 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt. beslutanderätt DelegationsbeslutNovember 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-ISDelegationsbeslut A20 — Yttrande, Remissvar kulturansstrategi 2020—2026 — Västnianlandslän.
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Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning ilandläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-3 2020 01 02 Upprattad TIS

4 4-Delegation, attestr5iØh1utanderätt Delegationsbeslut December 20l9Kommunstyrelsen 2020-02-18
Delegationsbeslut ‘

ALK 4 . Antal 1 st. Ansökan beviljas.

KS-2020-3 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-1 8
Delegationsbeslut AS. Ordförande beslut: KURJ- banan. 191220

KS-2020-3 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträft, beslutanderätt Delegationsbeslut December 20l9Kommunstyrelsen 2020-02-18
Delegationsbeslut A 8. Ordrömndebeslut: Delegationsrält för Socialjouren

KS-2020-3 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18
Delegationsbeslut F 7. Köp av kompletterande mark rör byggnation av brandstation

KS-2020-3 2020-01-02 Upprättad TIS

Delegation, anesträn, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18
Delegationsbeslut A 10. Sekretessprövning allmän handling.

KS-2020-3 2020-01-10 Upprättad TIS

Q
Delegation, anesträtt. beslutanderätt Delezationsbeslut December20 l9Kommunstvrelsen 2020-02-18
Delegationsbeslut SOC 47.Antal: 1 st. Stwkturerad öppenvårdsinsats beviljas.

KS-2020-3 2020-01-10 Upprättad TIS

Q Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18
Delegationsbeslut SOC 72. Antal:4st. Utredning enl SoLI 1:1, 2 st. avslutas med utgärd, 2 st.

utan åLgärd.

KS-2020-3 2020-01-10 Upprättad TJS

Delegation, aflesträtt beslutanderätt Delegationsbeslut December20 l9Kommunstvrelsen 2020-02-18
Delegationsbeslut SOC 70. Antal: 6 st. Utredning eni. SoL 11:1, inleds ej.

KS-2020-3 2020-01 - lO Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 20l9Kommunstvrelsen 2020-02-18
Delegationsbeslut SOC 71. Antal: 1 st. BoU Utredning enl SoLI 1:1 inleds med samtycke.

1 (3)



Händelse
Diarienummer Hiindelsedatum Riktning Bandläggare Tillhör postlistaNamn

FastighetsbeteckningÄrendetyp ÄrendemeningIländelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-3 2020-01-10 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 2ol9Kommunstyrelsen 2020-02-ISDelegationsbeslut SOC 53. Antal: 2 st. HuU Vård utanför egna hemmet SoL 1:1 avslutas.
1<5-2020-3 2020-01-lO Upprättad VS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 QKommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 48. Antal: 1 st. BoU utanför eget hem SoL 4:1 beviljas.
1<5-2020-3 2020-01-10 Uppränad VS

Delegation. attesträfl, beslutanderäu Delegationsbeslut December 201 QKommunstyrelsen 2020-02-189 Delegationsbeslut SOC 42. Ek.bistånd beviljas: 88 st. Ek.bistånd avslås: 25 st. Utredning inleds:7 st. Ek deltaga i praktik: 2 st.

1<5-2020-3 2020-01-10 Uppränad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 101. Antal: 1 st.Faderskap fastställt.
1<5-2020-3 2020-01-10 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 156. Antal: 2 st. Familjebem godk-änt för ev uppdrag.Kontaktperson/familj godLänt för ev uppdrag.

KS-2020-3 2020-Oj-lO Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 85. Antal: 2 st. Vuxna institutionspiacering SoL4:l beviljas.
1<5-2020-3 2020-0 [-10 Upprättad TIS

O Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 2fll9Kommunstyrelsen 2020-02-ISDelegationsbeslut SOC 54. Antal: 1 st. Vuxna kontaktperson enligt SoL 4:1 beviljas.
1<5-2020-3 2020-01 - lO Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut SOL 69.Vuxna utredning. Antal: 2 st. Utredning avslutas med åtgärd.Utredning inleds: 3 st. Utredning inleds ej: 25 st.
1<5-2020-3 2020-01-lo Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 QKommunstyrelsen 2020-02-ISDelegationsbeslut SOC 8 Antal: 1 st. Ansökan om vård ent. LVU.
KS-2020-3 2020-01-lO Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut December 2øl9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 76. Antal 2 st. Beslut om förlängning av institutionsvård för vuxna eni.4 kap. 1 § SoL.

2 (3)



Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlistaNamn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-3 2020-01-10 Ltppräflad ts

Delegation, attesträft, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut A2. Antal 4 st. Bostadsanpassninusbidrag beviljas.

KS-2020-3 2020-01-31 Upprättad ts 4

Delegation, attesträtt, beslutanderäft Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut SOC 2. Antal: 1 beslut om övervägande om fortsatt vård.

KS-2020-3 2020-01-31 Upprättad tS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-ISDelegationsbeslut P 4. Löneöversyn 2020

KS-2020-3 2020-01-31 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18(.) Delegationsbeslut AS. Brådskande ärende (ordförande beslut). Beslut att anta fdrslaget till
minskad kollektivtnfik inom Skinnskattebergs kommun.

KS-2020-3 2020-01-31 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut December20! 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut A 8. Brådskande ärende (ordförande beslut). Förskrivning av läkemedel.

KS-2020-3 2020-01-31 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbesfut December 201 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut A 8. Brådskande ärende (ordibrande besluO. Förskrivning av
diabeteshjälpmedel.

KS-2020-3 2020-01-31 Upprättad tS

Ø Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 20l9Kommunstyrelsen 2020-02-ISDelegationsbeslut AS. Brådskande ärende (ordförande beslut). Förskrivning av
inkontinenshj älpmedel.

KS-2020-3 2020-01-31 Upprättad TIS
gr--’

Delegation, attesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut December 20l9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut AS. Brådskande ärende (ordförande beslut). Förskrivning av
medicintekniska produkter.

KS-2020-3 2020-01-31 Uppränad TIS

Dele2ation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut December 20 l9Kommunstvrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut A lO. Antal: 2. Avslag påudämnande av allmän handling till enskild etter
myndighet, samt uppställande av förbehåll med utlämnande.

KS-2020-3 2020-01-31 Upprättad ts

Delegation, aftesträtt, beslutanderäft Delegationsbeslut December20 1 9Kommunstyrelsen 2020-02-18Delegationsbeslut A 19. Antal: 1. Fullmakt tbr ombud att föra kommunens talan infbr domstol
och andra myndigheter, samt vid förrättningar av olika slag.
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