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Paragrafsammanställning

§ 46 Ändring av föredragningslista
§ 47 Revisionen informerar
§ 48 Kommunchefen informerar
§ 49 Personuppgiftsincidenter — information
§ 50 Information till huvudman från Sektor barn och utbildning
§ 51 Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun — information
§ 52 Årsbokslut år 2019 för Skinnskattebergs kommun
§ 53 Interkommunala avgifter och friskoleavgifier 2020
§ 54 Kvaliteisrapporter ht-2019
§ 55 SIQ:s återföringsrappon till grundskolan
§ 56 Förlängning av skolskjutsavtal
§ 57 Omfördelning av investeringsanslag till solceller på rör-och grundskola
§ 58 Information gällande förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning

av viss smitta
§ 59 Overenskommelse skolhjälpmedel
§ 60 Mdring av del av kommunifihlmäktiges beslut 2020-03-09, § 5 Statens bostadsomvandling

580
§ 61 Dokumenihanteringsplan för Sektor Teknik och service
§ 62 Utredning angående ett missförhållande inom individ- och familjeomsorgen enligt 14 kap. 6 §Socialtjänstlagen — Lex Sarah
§ 63 Delegationsrätt Socialjouren
§ 64 Intern kontroll avseende användningen av kommunens bilar
§ 65 Uppföljning interkontrollplan 2019
§ 66 Revidering av reglemente för intern kontroll
§ 67 Revidering av delegationsordning Nr RI — R27
§ 68 Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen
§ 69 Regler för kommunalt partistöd i Skinnskattebergs kommun
§ 70 Kommunens medlemskap i närverket Sambruk
§ 71 Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget 2021
§ 72 Utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2020
§ 73 Miljöpds och miljöstipendium 2020
§ 74 Skinnskattebergs kommuns underlag till kommande trafikförsötjningsprogram och

länstransportplan för Västmanlands län
§ 75 Yttrande om granskning — enkät till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
§ 76 Overföring av investeringsmedel från verksamhetsår 2019 till verksamhetsår 2020
§ 77 Förordnande som borgerlig vigselförrättare
§ 78 Att täcka kostnaderna för deltagare till Landsbygdsriksdagen 8—10 maj 2020 i Jönköping -

initiativ
§ 79 Svar på motion om video- och telefonmöten
§ 80 Svar på motion angående invånarförslag
§ 81 Svar på motion om att digitalisera sammanträdeshandlingar
§ 82 Svar på motion om att utarbeta koldioxidbudget
§ 83 Svar på motion om att informera om växthuseffekten
§ 84 Svar på motion om kommunal solpark
§ 85 Svar på motion om anställdas klimatsmarta resor
§ 86 Svar på motion om lokal busstrafik
§ 87 Svar på motion om regional busstrafik7
§ 88 Svar på motion om att minska utsläpp från samhällsbetalda transporter

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 89 Svar på motion om fossilfria bilar
§ 90 Svar på motion om klimatsamarbete med näringslivet
§ 91 Svar på motion angående fria arbetskläder i f6kl, förskoleklass och fritidshem
§ 92 Initiativ — Mg. att låna ut politiker paddoma till våra äldreboenden
§ 93 Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och

beredningar med samverkansorgan samrådsorgan
§ 94 Ovdga rapporter
§ 95 Delegationsbeslut
§ 96 Delgivningar
§ 97 Ovriga frågor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

cfl



Skinnskatt
Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid. 60

§46

Ändring av föredragsilsta

Kommunshrelsen beslutar

att ärende Initiativ ting. att låna ictpolitikeipaddor till våra äldreboenden läggs till föredragslistan och
blir nytt ärende 47.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§47

Revisionen informerar

Kommunstyrelsen rar på sammanträdet skriftlig information från revisionen.

Ordföranden läser upp skriftlig information från revisionen; Sara Pettersson Rijyter har avsagt sig sitt
uppdrag i rei’isionen pga personliga skäl. Sara kommer attfzdlJälja sitt delade ansvar med
konununrevision i ansvarsprövningen för 20] 9 ccli underteekna 2019 års ,-evisionsberättelse
tillsammans med övi-iga i revisionen.
Det har franikomnut att det inte finns någon överenskommelse om granskning av den gemensamma
lönenänmden mellan respektive revisionskollegiuni. Detta innebär att samtliga revisionsgrupper må.vte
granska lönenä,nnde,z varför sig.
Ett av euronaviruset decimerat gängfrån revision och KFpresidiet varpå en givande kurs i Stockholm
10 mars.
Årets riskanaivs från rei’isionen har lett till fyra områden son; vi kommer att giwiska ;i;er ingående.
Konipetensförsoijning. Vi vet att detta a en si’år nöt att knäcka. Underförra niandatperioden g/orde
revisionen också en utredning som vi kommer att följa upp.
Granskning al’ konununenspersonaljörsötjning 201 6-08-31.
lnfo,-n;ationssäkerhet där vi kommer att följa upp en tidigare granskning

Styrning och ledning där ii kommer att fokusera på uppsiktsplikten, efterlevnad al’ policys, regler och
riktlinjer samt ekonomLvk styrning.

Ekononuskitveckling inom Vinl och omsorg/Bicb-agsberoende.

En ,-evisionsplan ska tas fram till nästa ret’isionsmöte. Planen kommer att presenterasför KF
presidium.
Sammanträdesplan kvarstår. Utreder hur mötena ska genonö;-as. Senaste mötet var ett telefonmöte
som fungerade utmärkt. Alternativ Aspebäcken, speciellt tia vi ska träffa andra grupper.
Inbjudan till Länsrevisionskonfr;-ens 22 september 2020 i Aspebäcken kommer att skickas till länets
revisorer.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§48

Kommunchefen informerar

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

Kommunchefen informerar om det ekonomiska läget i kommunen med anledning av Corona pandemin.
En informationsbroschyr med anledning av Covid-1 9, om vad som gäller i vår kommun är på gång och
kommer distribueras såsom 0222:an samt till cirka 700 fritidsboenden.

Kommunchefen informerar om att det finns en tillfällig stab som hanterar alla frågor kring Covid -19.
Kontinuerligt genomförs även samverkansmöten med aktörer utanför kommunen kring frägor gällande
Covid-1 9.

Kommunchefen ger en kort delrapport av kunskapsunderlagel.

1 ärendet yttrar sig 1_ena Lovén Rolén (S), Carina Såndor (L), Helena Norrby (C), Anders Nordenbds
(L), Elisabeth Åberg (L), Bo Oberg (M), San von Walden (SD), Roger lngvarsson (S) och Sabine
Thungren (5).

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet ajoumeras f6r paus.

Sammanträdet åtempptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 49

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om upptäckta personuppgiftsincidaiter.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-IS, § 26 föreslå kommunstyrelsen

notera informationen till protokollet.

Kommunchefen redogör för två ärenden som inkommit:

KS 2020-249-040. Push notifieringar från frånvarotjänsen i Tieto Edu APP.

KS 2020-262-040. Kontaktperson i Tieto Education och Procapita.

Ärendet är inte rapporterat till Datainspektionen då det inte medrör någon risk rör de registrerades fri-
och rättigheter.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att notera informationen till handlingarna.
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§ 50

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 4 r&i kommunstyrelsen

notera informationen till protokollet.

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

Under perioden 2019-12-10 —2020-03-16 har följande rapporterats:

7 fysiskt våld, 1 kränkande tilltal, 1 tillbud och 1 övriga ineidenter.

Åtgärder är vidtagna.

1 ärendet yttar 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 barn- och utbildningsutskottets förslag

fl notera informationen till protokollet.

j Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§5! KS2017-1122-10l

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun — information

Den 1juli2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget JP-Only ett samverkansavtal rör 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 flims upprättad.

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 24 Föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandea
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§ 52 KS 2020-289-040

Årsbokslut år 2019 för Skinnskattebergs kommun

Kommunens årsbokslut är en översikt över kommunens ekonomi och verksamhet under det senaste
året. Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning är kommuner och landsting skyldiga att för
varje räkenskapsår upprätta årsredovisning.
Förvaltningen har som tillägg till årsberättelsen upprättat verksamhetsberättelser.

Redaktionella ändringar i årsberättelse 2019 för Skinnskattebergs kommun, samt
verksamhetsberättelser kan komma att göras efter ärendets behandling i ledningsutskoltet.
Föreliggande version av årsberättelse 2019 har ej sakgranskats av KomRedo. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-01, § 61 föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag årsberättelse 2019, inklusive årsbokslut år 2019 för Skinnskattebergs
kommun.
att Skinnskattebergs kommun 2019 hade en god ekonomisk hushållning.
att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Carina Såndor (L), Bo Öberg (M), Helena Norrby (C) och
Roger Ingvarsson (S).

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag it fastställa upprättat förslag
årsberättelse 2019, inklusive årsbokslut år 2019 för Skiimskattebergs kommun, Skinnskattebergs
kommun 2019 hade en god ekonomisk hushållning, samt att lägga verksamhetsberättelserna till
handlingarna.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskoftets förslag att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa upprättat förslag årsberättelse 2019, inklusive årsbokslut år 2019 för Skinnskattebergs
kommun.

att Skinnskattebergs kommun 2019 hade en god ekonomisk hushållning.

att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 53 KS 2020-267-605

Interkommunala avgifter och friskoleavgifter 2020

Enskilda som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller förskola har rätt
till ersättning från kommunen som eleven eller barnet är folkbokförd i. Den som har godkänts som
huvudman, och som således fatt tillstånd att driva en skola eller fökoIa, har rätt till ersättning från
kommunen som eleven eller barnet är folkbokförd i. Detsamma gäller kommuner som tillhandahåller
med skola eller förskola till ett barn eller elev som är folkbokförd i en annan kommun.
Ersättningen består av ett gwndbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Ersättning från
hemkommunen regleras i skollagen och i skolförordningen finns det närmare bestämmelser gällande
ersättning till enskilda huvudmän för dess verksamheter.

Förvaltningen har upprättat förslag till ersättningsbelopp rör 2020 för kommunstyrelsen att ta ställning
till. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-01, § 63 föreslå kommunstyrelsen
411 godkänna redovisade ersättningsbelopp gällande interkommunala avgifter och friskoleavgifier för
2020.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna redovisade ersättningsbelopp gällande interkommunala avgifter och friskoleavgifler för
2020.

Justerandesjjgn. Utdragsbestyrkande
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§ 54 KS 2020-150-600

Kvalitetsrapporter förskola, grundskola

Förvaltningen har sammanställt kvalitetsrapporter ffir förskola och grundskola gällande höstterminen
2019. Kvaliletsrapporten syftar till att beskriva enhetemas verksamhet med faktaunderlag kopplat till
resultatutfall, analysunderlag samt rörbättringsområden till nästkommande läsår. Kvalitetsrapporterna
ska säkerställa att huvudmannen och brukare har kännedom om sektorns kvalitativa nivå rör ht-2019.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 9 kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

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

Sabine Thungren (5) yrkar bifall barn-och utbildningsutskottets 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 barn-och utbildningsutskottets förslag

lägga informationen till handlingarna.

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 55 KS 2020-151-291

SIQ:s återföringsrapport till grundskolan

Skinnskattebergs kommuns grundskola har under 2019 deltagit i “Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola
2019” med syfte att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom både Förskola och
skola. SIQ har analyserat grundskolans verk-samhetsbeskrivning. genomPön platsbesök i grundskolan
för att verifiera verksamhetsberättelsen och därefter sammanställt en återffiringsrapport till
grundskolan gällande verksamhetens kvalitativa nivå utifrån SIQ:s bedömningsmatds. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 7 föreslå kommunstyrelsen

lägga rapporten till handlingarna.

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

Sabine Thungren (5) yrkar bifall till barn-och utbildningsutskottet förslag lägga rapporten till
handlingarna.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottet förslag

fl lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 56 KS 2020-56-031

Förlängning av skolskjutsavtal

Avtalsperioden för skolskjutsavtalet mellan kommunen och Axeissons Buss, som berättigar elever i
grundskolan till skolskjuts enligt skollagen 10 kap. 32 §, löper ut 2020-12-13 varav en förlängning bör
tecknas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 8 föreslå kommunstyrelsen förlänga
befintligt skolskjutsavtal mellan kommunen och Axelssons Buss t.o.m. 2022-06-17.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Sabine Thungren (S) och Carina Såndor (L).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottet utskottets förslag

att förlänga befintligt skolskjutsavtal mellan kommunen och Axelssons Buss t.o.m. 2022-06-17.

sterdes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 57 KS 2020-149-040

Omfördelning av investeringsanslag till soiceller på för- och
grundskola

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 104 i budgeten att anslå 1100 000 kr i
investeringsbudget riktade till köp av Solgårdens modulenhet. till investering och installation av
soiceller till både kommunens för- och grundskola. Förvaltningen vill omfördela det riktade
investeringsanslaget köp av Solgårdens modul på 1100 000 kr i investeringsbudget 2020 till
investering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 4 fdM kommunstyrelsen
att omfördela 400 000 kr av det antagna investeringsanslaget på 1100000kr till köp av Solgårdens
modulenhet till engångssatsning Utökat ffirsötjningsstöd tillfälligt och 700 000 kr till rcim’cstering
avfänaltnbigsJastighet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Sabine Thungren (5), Bo Öberg (M), Carina Séndor (L),
Helena Oling (5), Pentti Lahtinen (5), Helena Norrby (C), Elisabeth Åberg (L). Tobias Jarstorp (L) och
Roger lngvarsson (5).

Kommunchefen yttrar sig.

Bo Öberg (M) yrkar att bordlägga ärendet till nästa ordinarie kommunstyrelsens sammanträde.

Carina Såndor (L), Helena Norrby (C), Elisabeth Åberg (L) och San von Walden (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag att omfördela antagna investeringsanslaget på 1100 000 kr till köp av Solgården
modulenhet till investering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

Sammanträdet ajoumeras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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

Ordföranden redogör rör propositionsordningen som godkänns.

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas till nästa ordinarie
kommunstyrelsens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag att omfördela
antagna investeringsanslaget på 1100 000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till investering och
installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

‘ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 57 fot-ts.

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

Kommunstyrelsen beslutar

j omfördela antagna investeringsanslaget på 1100000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till
investering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

j Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 58

Information gällande förordning om utbildning i vissa skolformer i
skolväsendet vid spridning av viss smitta

Med anledning av Corona pandemin har ulbildningsdepaHementet utfärdat en förordning om
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Barn- och utbildningsutskotiet
delges information kring den samt får en redogörelse om förvaltningens arbete med preventiva åtgärder
för smittspridning och beredskap vid utbredd smitta i Skinnskattebergs kommun.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 2 föreslå kommunstyrelsen lägga
informationen till handlingarna.

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 utbildningsutskottet förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 59
KS 2020-177-101

Överenskommelse skolhjälpmedel
Västmanlands läns hjälpmedelshantering styrs av en politisk nämnd, GemensammaHjälpmedelsnämnden. Nämndens ledamöter är förtroendevalda från länets alla kommuner och RegionVästmanland. Som ett stöd för förskrivare oavsett tillhörighet till huvudman finns en digitalHjälpmedelshandbok på regionens vårdgivarwebb. Hjälpmedelshandbokens regelverk bygger på lagar,förordningar och föresh-ifter och beslutas av Hjälpmedelsnämnden. Sjukvårdshuvudman ochskolhuvudman har ett delat ansvar f6r barn/elever med funktionsnedsättning som är i behov avhjälpmedel i skolan. Det delade ansvaret medrör ibland gränsdragningsproblem som har till följd attelever riskerar att få sina hjälpmedel senare än nödvändigt eller inte alls. Hjälpmedelsnämnden haröverlämnat ett förslag till överenskommelse till huvudmännen för godkännande. En tjänsteskrivelse 1ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 5 föreslå kommunMlmäktige gj godkännaöverenskommelsen.

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

Sabine Thungren (S) yrkar bifall till barn-och utbildningsutskottet förslag föreslå kommunMlmäktigeatt godkänna överenskommelsen.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottet förslag föreslåkommunfullmäktige

1i godkänna överenskommelsen.

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkandea



Skinnska rgs
mmun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid. 75

§ 60 KS 2019-906-101

Ändring av del av kommunfullmäktiges beslut 2020-03-09,
§ 5 Statens bostadsomvandling, SBO

Statens bostadsomvandling AB (SBO) 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 för seniorer. Ett initiativ har inkommit från Lena Lovén Rolén (S) och Helena Oling
(5). Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 228 att bifalla initiativet. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Kornmunftillmäktige beslutade 2020-03-09, § 5 enligt kommunstyrelsens förslag
uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avsiktsförklaring med SBO och snarast gå in i en förstudie,
kostnaden för förstudien får uppgå till maximalt 400 000 kr och att förstudien finansieras genom

omfördelning av engångssatsningar, utökat försörjningsstöd 400 000 kr, samt att fastigheten för
omvandlingen är Klockarbergsvägen 8 A, B och C.

Kompletterande beslut behöver fattas angående finansieringen.

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

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, § 75 föreslå kommunstyrelsen
utse ett lämpligt objekt för ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 10 föreslå kommunhulmäktige
g uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avsiktsförklaring med SBO och snarast gå in i en förstudie,

kostnaden för förstudien får uppgå till maximalt 400 000 kr, att förstudien finansieras genom
omfördelning av engångssatsningar, utökat försörjningsstöd 400 000 kr, samt fastigheten för
omvandlingen är Klockarbergsvägen 8 A, B och C.

KommunMlmäktige beslutade 2020-03-09, § 5 enligt kommunstyrelsens förslag
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avsiktsförklaring med SBO och snarast gå in i en rörstudie,
att kostnaden för förstudien far uppgå till maximalt 400 000 kr och att f&tudien finansieras genom
omfördelning av engångssatsningar, utökat försörjningsstöd 400 000 kr, samt att fastigheten för
omvandlingen är Klockarbergsvägen 8 A, 8 och C.

Ledningsutskottet beslutade 2020-04-01, § 64
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk analys i enlighet med det finansiella målet, att
alla beslut somfar ekonomiska effekter.dregås av en ekonomisk beräkning, till kommande ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen.

Ledningsutskottet beslutade 2020-04-01, § 64 föreslå kommunflullmäktige
att kostnaden för förstudien ffir uppgå till maximalt 500 000 kr och att förstudien finansieras genom
omfördelning av engångssatsningen; utökat försörjningsstöd 400 000 kr samt 100 000 kr från utökad
drift; tjänst förstärkning på WO.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

*ØK
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§ 60 forts.

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

Ordföranden redogör för ärendet. När avsiktsrörklaringen skulle tecknas (i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-03-09, § 64) var kostnaden specificemd till 500 000 kr istället rör
400 000 kr som sagts i tidigare dialog med SBO. Därmed kunde inte avsiktsförklaringen undedecknas
utan ett ändringsbeslut av kommunftillmäktigesbeslut 2020-03-09, § 64- När SBO informeras om att
nästa kommunhulmäktige är 8juni2020 vilket enligt SBO ligger f6r långt fram i tiden, godtar SBO i
avsiktsrörklaringen kostnaden till 400 000 kr, vilket nu möjliggör verkställighet. Ett ändringsbeslut är
inte längre aktuellt.

Kommunchefen redogör för uppdraget från ledningsutskottet 2020-04-01, § 64 att ge röaltningen i
uppdrag att ta fram en ekonomisk analys i enlighet med det finansiella målet, att alla beslut son? får
ekonon,Lvka cffektei; föregås av en ekonomisk beräkning.

Carina Såndor (L) yrkar g den ekonomiska analysen och dess möjliga konsekvenser tas upp som
ärende till nästa ledningsutskott.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till Carina Såndors (L) yrkande.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att den ekonomiska analysen och dess möjliga konsekvenser tas upp som ärende till nästa
ledningsutskott.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

*
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§ 61 KS 2020-52-004

Dokumenthanteringsplan för sektor Teknik och service

Förvaltningen har upprättat förslag till dokumenthantedngsplan för sektor Teknik och service som ska
antas av kommunstyrelsen. En tjänstesbivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2020-03-20, § 12 föreslå kommunstyrelsen att anta upprättad
dokumenthantedngsplan för Sektor Teknik och service.

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

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag g anta upprättad
dokumenthanteringsplan för sektor Teknik och service.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att anta upprättad dokumenthanteringsplan för sektor Teknik och service.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

tn
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§ 62 KS 2020-24-700

Utredning angående ett missförhållande inom individ- och
familjeomsorgen enligt 14 kap. 6 § Socialtjänstlagen — Lex Sarah

Ett samtal inkom till Socialtjänsten från en kommuninvånare som fiat ett informationsbrev gällande en
förhandsbedömning som avsåg ett barn som inte var hennes eget. Av den anledningen inledde
förvaltningen en utredning angående ett missförhållande inom individ- och familjeomsorgen enligt 14
kap. 6 § Socialtjänstlagen — Lex Sarah. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-03-i 6, § 25 föreslå kommunstyrelsen
att avsluta utredningen med de redovisade vidtagna åtgärderna.

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

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag att avsluta utredningen med
de redovisade vidtagna åtgärderna.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt värd- och omsorgsutskottet förslag

att avsluta utredningen med de redovisade vidtagna åtgärderna.

ftrandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 63 KS 2020-229-002

Delegationsräft Socialjouren

Kommunstyrelsen har att ge enskilda tjänstemän delegation att fatta beslut Socialnämndens ställe inom
Socialtjänslens verksamhetsområde. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad. Bila pan delas ii! på
san imantröde!.

Tidigare behandling i ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-03-16, § 24 röreså kommunstyrelsen
att ge handläggaren upptagen på upprättad personallista daterad 2020-03-06 rätt att fatta beslut i
socialnämndens ställe inom socialtjänstens verksamhetsområden.

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

Roger lngvarsson (5) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottet förslag ge handläggaren upptagen
på upprättad personallista daterad 2020-03-06 rätt att fatta beslut i socialnämndens ställe inom
socialtjänstens verksamhetsområden.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottet förslag

ge handläggaren upptagen på upprättad personallisla daterad 2020-03-06 rätt att fatta beslut i
socialnämndens ställe inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 64 KS 2019-1065-00

Intern kontroll avseende användningen av kommunens bilar
1 slutet av januari 2019 kom en rapport från revisionen avseende den interna kontrollen kring
användningen av kommunens bilar. Revisonens bedömning är att den interna kontrollen inte är
tillräcklig. Förvaltningen har skrivit en rapport i ärendet och kommunstyrelsen har att ta ställning till
rapporten och medföljande bilagor. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 27 föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten samt de
bilagor som finns med i rapporten.

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.

Kommunsfl’relsen beslutar enligt ledningsutskotlets förslag

att godkänna rapporten samt de bilagor som finns med i rapporten.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande—
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§ 65 KS 2020-180-101

Uppföljning internkontrollplan 2019

Förvaltningen har gjort en kontroll, uppröljning av intemkontrollplan 2019, av de beslutade
kontrollmomenten i antagen intemkontroliplan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 28 rörslå kommunstyrelsen att godkänna kontrollen inklusiv
rårslag till åtgärder.

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.

Kommunsh’relsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna kontrollen inklusive förslag till åtgärder.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnskaftWT
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid. 82

§ 66 KS 2020-139-101

Revidering av reglemente för intern kontroll

Kommunstyrelsen 2019-09-17 § 173 beslutade uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på reviderat
reglemente för intern kontroll. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 29 föreslå kommunftulmäktige att anta reviderat förslag till
reglemente för intern kontroll.

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 (edningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att anta reviderat förslag till reglemente för intern kontroll.

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 67 KS 2020-32-002

Revidering av delegationsordning Nr RI — R27

KommunMlmäktige antog 2019-12-16 § 123 Styrdokument 2019—2022 avseende krisberedskap, civilt
fbrsvar, säkerhet samt säkerhetsskydd. 1 styrdokumentet framgår delegationsordning för olika dokumen
Förvaltningen har upprättat förslag till revidering av delegationsordning. En tjänsleskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 31 föreslå kommunstyrelsen j anta förvaltningens förslag
gällande revidering av delegationsordning Nr RI — R27 till Nr RI — R 33.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta förvaltningens förslag gällande revidering av delegationsordning Nr RI — R27 till
NrRI -R33.

Justerandes si n. Utdragsbestyrkande

fr%
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§68 KS2020-171-l01

Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen

Tidigare undersksiftsbemyndigande rör kommunstyrelsen beslutat 20 19-1 1-28, § 259 behöver
revideras på grand av personalförändringar. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-1 8, § 32 föreslå kommunstyrelsen

att kommunchef Made Tollefsen Markström, ekonomichef Jan Byström, två i förening eller var för
sig i förening med ekonom Örjan Lindström eller Ghazala Awan äger rätt att underteckna anvisningar
gällande kommunens bankräkningar och plusgirokonton samt stiftelser.

j ekonomichef Jan Byström och ekonom Ghazala Awan var för sig eller genom ombud
anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol.

att kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (S) och 1:e vice ordförande Helena Öling (8) att
båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchef Marie Tollefsen Markström eller
ekonomichef Jan Byström utses till finnatecknare och har rätt att underteckna följande handlingar
köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och mottagande av gåva
avseende såväl fast som lös egendom, servitut, avtal, vägrättsavtal, övriga handlingar i ärenden
rörande fastighetsregledng enligt fastighetsbildningslagen där kommunen är part, skuldförbindelser å
lån som upptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat
om.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (8) yrkar föreslå förvaltningen att göra en redaktionell ändring, att ekonomichef Jan
Byström ändras till ekonom Jan Byström.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunchef Made Tollefsen Markström, ekonom Jan Byström, två i förening eller var för sig i
förening med ekonom Örjan Lindström eller Ghazala Awan äger rätt att underteckna anvisningar
gällande kommunens bankräkningar och plusgirokonton samt stiftelser.

att ekonom Jan Byström och ekonom Ghazala Awan var för sig eller genom ombud anhängiggöra
och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol.
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§ 68 forts

att kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (S) och 1:e vice ordförande Helena Öling (S) att
båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchef Marie Tollefsen Markström eller
ekonom Jan Byström utses till fimiatecknare och har rätt att underteckna följande handlingar:
köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och mottagande av gåva
avseende såväl fast som lös egendom, sen’itut, avtal, vägrättsavtal, övriga handlingar i ärenden
rörande fastighetsregledng enligt fastighetsbildningslagen där kommunen är part, skuldförbindelser å
lån som upptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat
om.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

W
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§69 KS2020-90-10l

Regler för kommunalt partistöd i Skinnskattebergs kommun

KommunMimäktige antog 2014-09-09, § 51, Regler för kommunalt partistöd. Ny kommunallag
(2017:725) trädde i kraft 1januari 2018. En revidering behöver göras på grund av lagändring. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling ärendet
Ledningsulskottel beslutade 2020-03-18, § 33 föreslå kommunhillmäktige
g anta reviderade Regler för kommunalt partistöd i Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Ordfdranden ställer frågan ont kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner frågan med
ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att anta reviderade Regler för kommunalt partistöd i Skinnskattebergs kommun.

Justerandes ign. Utdragsbestyrkande
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§ 70 KS 2020-80-889

Kommunens medlemskap i nätverket Sambruk

För att få tillgång till en tjänst med E-böcker ifk barn krävs medlemskap i Sambruk. Kommunstyrelsen
skala ställning till om vi ska gå med i detta nätverk. En tjänsteskrivelse i ärendet finis upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsulskottet beslutade 2020-03-18, § 34 föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun ansluter sig till nätverket Sambruk.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Helena Öling (5) och Carina Såndor (L).

Helena Öling yrkar bifall enligt ledningsulskottets förslag gj Skinnskattebergs kommun ansluter sig
till nätverket Sambruk.

fl Skinnskattebergs kommun ansluter sig till nätverket Sambruk.

Carina Sändor (L) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med tilläggsyrkande kostnaderna tas
inom ram.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun ansluter sig till nätverket Sambruk.

alt kostnaderna tas inom ram.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 71 KS 2020-93-106

Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget 2021

Styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget vill inför årsmötet 2020 undersöka förutsättningarna att
justera årsavgiften för år 2021 enligt förslag samt att en årlig justering sker enligt konsumentprisindex
från och med år 2022.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutsk-ottet beslutade 2020-03-IS, § 35 F&& kommunstyrelsen

Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till en medlemsavftshöjnlng från 1 krona till 1,50
kronor per invånare från och med 2021, fl Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till att en
uppräkning ska sker enligt konsumentprisindex från och med 2022, samt g om Förslaget fastställs ska
det finansieras inom ram.

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

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstvrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till en medlemsavgiftshöjning från 1 krona till 1,50
kronor per invånare från och med 2021.

fl Skinnskattebergs kommun ska ställa sig positiv till att en uppräkning ska sker enligt
konsumentprisindex från och med 2022.

att om förslaget fastställs ska det finansieras inom ram.
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§ 72 KS 2020-236-101

Utbildningspian för kommunstyrelsen år 2020

Enligt Arbetsordningen för kommunstyrelsen ska kommunstyrelsens presidium bereda frågor om
anordnande och genomförande av utskottens intemkompetensutvecklingsåtgärder och
kommunstyrelsens kompetensutveckling som helhet, samt ge förslag till plan för nästkommande år.
Förslag till utbildningsplan för kommunstyrelsen finns upprättat.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 36 föreslå kommunstyrelsen

godkänna utbildningspian för kommunstyrelsen år 2020, att kostnaderna tas inom ram.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

godkänna utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2020.

att kostnaderna tas inom ram.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 73 KS 2020-176-101

Miljöpris och miljöstipendium 2020

Miljöpriset utdelas årligen för särskilt förtjänstftill insats inom miljöområdet Insatsen ska leda till en
bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet. Detta
genom exempelvis information, undervisning produktutveckling eller ett aktivt miljö- och
natun’årdsarbete.
Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfie är förkovran i
miljöfrågor.

Kommunstyrelsen är huvudman för verksamheten. Prissumman rör år 2020 är
11 300 kronor. Två nomineringar till miljöpris har inkommit. En tjänsteskrivelse finns upprättad i
ärendet.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 37 r-esl kommunstyrelsen

miljöpris ä 5 650 kronor tilldelas Tealermaskinens ekonomiska rörening för arbetet med att
uppmuntra och underlätta för klimatsmarta transporter.

miljöpris å 5 650 kronor tilldelas Fridas Home & Garden för arbetet med att utveckla egna
produkter tillverkade av ekologiska och naturliga ingredienser.

1 ärendet yitrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Carina Såndor (L), Bo Öberg (M).

Bo Öberg (M) yrkar ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda om förslag till beslut från
ledningsutskottet är förenligt med kommunallagen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremittems till förvaltningen för att utreda om förslag till beslut från ledningsutskottet är
förenligt med kommunallagen.
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§74 KS2020-1l4-519

Skinnskaftebergs kommuns underlag till kommande
trafikförsörjningsprogram och länstransportplan för Västmanlands
län

Som en del i sitt regionala utvecklingsansvar har Region Västmanland ansvar rör att vaije
mandatperiod göra en översyn av länets trafikförsörjningsprogram.
Enligt planeringsprocessema för infrastmktur får länet på regeringens uppdrag att ta fram en ny
länstransportplan vart fjärde år. Det är ännu oklart om en ny planeringsomgång kommer att ske inför
2022. Till dess att regeringen lämnar ett klart besked fongår arbetet för att ta fram underlag för en ny
länstransponplan. Förvaltningen har tagit fram ett svar till regionen att ta ställning till. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 38 föreslå kommunstyrelsen
att lämna bifogad bilaga som svar till Region Västmanland. Bilaga bifogas sist i protokollet.

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 ledningsutskottets förslag

att lämna bifogad bilaga som svar till Region Västmanland. Bilaga bifogas sist i protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

nKj
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§ 75 KS 2020-240-101

Yttrande om granskning — enkät till kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare

KomRedo har ratt i uppdrag av revisorerna i Skinnskattebergs kommun att genomföra en enkät riktad ti
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Uppdraget ingår i revisionsplanen rör år 2019 och utgör en
del av revisorernas grundläggande granskning. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett
yttrande över bifogad granskning. Förslag till yttrande från kommunstyrelsen finns upprättat.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 39 r&el kommunstyrelsen

avge följande yttrande:

Vi har tagit del av rapporten och finner den saklig och välgrundad. Vi delar revisionens syn att det
finns kunskapsområden med potential till förbättring hos ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
Rekommendationen från revisionen är utbildningsinsatser för kommunstyrelsen samt att eventuellt se
över om vissa system och rutiner kan utvecklas. Vi tar till oss revisionens rekommendationer och
kommer att planera för i vilken ordning vi tar oss an dessa.

att rapporten läggs som delgivning till kommunfliLlmäktige.

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 ledningsutskottet förslag

att avge följande yttrande:

Vi har tagit del av rapporten och finner den saklig och välgrundad. Vi delar revisionens syn att det
finns kunskapsområden med potential till förbättring hos ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
Rekommendationen från revisionen är utbildningsinsatser för kommunstyrelsen samt att eventuellt se
över om vissa system och rutiner kan utvecklas, Vi tar till oss revisionens rekommendationer och
kommer att planera för i vilken ordning vi tar oss an dessa.

att rapporten läggs som delgivning till kommunftillmäktige.

sign. Utdragsbestyrkande
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§ 76 KS-2020-241-042

Överföring av investeringsmedel från verksamhetsår 2019 till
verksamhetsår 2020

Den totala investeringsbudgeten 2019 rär sektor Teknik och service uppgick till 55 220 000 kr. Av dess
upparbetades endast 30%. Sen budget och ändrade fömisättningar är en del av förklaringen till att
investeringsprojekt inte hann påbörjas eller slutföras. Några av investeringsprojeklen, främst inom VA,
gäller projekt som kommer att pågå under flera år där merparten av investeringsmedlen beräknas
användas längre fram.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 40 röreslå kommunfullmäktige
att överföra investeringsmedel enligt upprättat fdrslag.

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 ledningsutskottet utskottets förslag råreslå kommunfullmäktige

att överföra investeringsmedel enligt upprättat förslag som bifogas sist i protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 77 KS 2020-261-112

Förordnande som borgerlig vigselförrättare

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-01, § 62 ge förvaltningen i uppdrag att ansöka hos
Länsstyrelsen om ett rörordnande som borgerlig vigselförrättare i Skinnskattebergs kommun för Ewa
Olsson Bergstedt (SD).

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ge rörvaltningen i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om ett rörordnande som borgerlig
vigselförrätiare i Skinnskattebergs kommun för Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

&flx
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§ 78 KS 2020-228-101

Att täcka kostnaderna för deltagare till Landsbygdsriksdagen 8—10
maj 2020 i Jönköping - initiativ

Lena Lovén Rolén (S) och Helena Öling (S) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 41 förc3lå kommunztyrclscn
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen, att ge röaltningen i uppdrag att se över
finansieringen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar lägga ärendet till handlingarna. Ej aktuellt på grund av restriktioner me
anledning av Covid-19.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.
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§79 KS2019-l122-l0l

Svar på motion om video- och telefonmöten

En motion i rubdcerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 143,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen fdr beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 43 föreslå kommunfullmäktige gj motionen ska anses
besvarad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen ska anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§80 KS2019-1012-101

Svar på motion angående invånarförslag

En motion rubricemt ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (lvi). En tjänsteskrivelse
i ärendet finns upprältad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunhillmäktige beslutade 2019-11-18, § 113, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 44 föreslå komrnunMlmäktige j avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M) och Helena Norrby (C).

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

Lena Lovén Rolén (S) yrkar enligt ledningsutskottets rörslag föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) yrkande att föreslå kommunMlmäktige att bifalla
motionen och Lena Lovén Rolén (S) yrkade enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunMimäktige att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§81 1(52019-1123-101

Svar på motion om att digitalisera sammanträdeshandlingar

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 144, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 45 föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

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 lcdningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad.

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§82 KS2019-l115-101

Svar på motion om att utarbeta koldioxidbudget

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprältad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 136, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18. § 46 föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

‘ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

z
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§83 KS2019-1117-I01

Svar på motion om att informera om växthuseffekten

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunftillmäktige beslutade 2019-12-16, § 138, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 47 rdm kommunftillmäktige att bifalla motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S),

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fra
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§84 KS2019-1120-101

Svar på motion om en kommunal solpark

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
KommunMlmäktige beslutade 2019-12-16, § 141, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsulskottet beslutade 2020-03-18, § 48 räreslå kommunftillmäktige avslå motionen.

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 ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 85 KS 2019-1 121-101

Svar på motion om anställdas klimatsmarta resor

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäklige beslutade 2019-12-16, § 142, j överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 49 föreslå kommunMlmäktige att motionen anses besvarad.

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 ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad.
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§ 86 KS 2019-1 126-101

Svar på motion om lokal busstrafik

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 147. att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 50 röreslå kommunMlmäktige att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkanden
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§87 KS2019-1127-101

Svar på motion om regional busstrafik

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
Ijänstesb-ivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 148, att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.

Ledningsutskoltet beslutade 2020-03-18, § 51 röreslä kommunhillmäktige att motionen anses besvarad.

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 Iedningsutskottcts förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 88 KS2019-1128-101

Svar på motion om att minska utsläpp från samhälisbetalda
transporter

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
KommunMlmäktige beslulade 2019-12-16, § 149, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskoltet beslutade 2020-03-18, § 52 röreslå kommunMlmäktige att motionen anses besvarad.

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.

Kommunstvrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§89 KS2019-1129-I01

Svar på motion om fossilfria kommunbilar

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
KommunMlmäktige beslutade 2019-12-16, § 150, ffl överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.

Ledningsutskotlet beslutade 2020-03-18, § 53 föreslå kommunMlmäktige att motionen anses besvarad.

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.

Kommunsb’relsen beslutar enligt ledningsutskoftets förslag föreslå kommuntullmäktige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§90 KS2019-1130-1O1

Svar på motion om klimatsamarbete med näringslivet

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäklige beslutade 2019-12-16, § 151,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 54 kommunfullmäktige motionen anses besvarad

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

ati motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L
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§91 KS20l9-811-l01

Svar på motion angående fria arbetskläder i förskola, förskoleklass
och fritidshem

En motion angående fria arbetskläder 1 rörskola, rårskoleklass och fritidshem har inkommit från Tobias
Jarstorp (L) och Susanne Karlsson (L). Motionärema vill all kommunstyrelsen får i uppdrag att
kartlägga omfattningen av profilerade arbetskläder för inom- och utomhusbruk samt vinterskor
anpassade för den pedagogiska verksamheten med en tillhörande kostnadskalkyl, samt att senast år
2021 budgetera för fria arbetskläder i förskola, förskoleklass och ifirskola. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunMlmäklige beslutade 2019-10-07, § 92 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 10 föreslå kommunfiallmäktige
att motionen anses besvarad.

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

Carina Såndor (L) yrkar föreslå kommunflillmäktige att bifalla motionens första att-sats att
kommunstyrelsenfår i uppdrag art kartlägga omfattningen ai’profilerade arbetskläderför inom— och
uromhusbruk samt Wnterskor anpassadeför den pedagogiska verksamheten samt ta franz cii
kostnadskalkyIör detta, samt att andra att-satsen i motionen, att (la efter senast år 2021 budgete,-a får
fria arbetskläder i rårskola,fdrskoleklass och frirklshem anses besvarad.

Sammanträdet ajoumeras för överläggning.

Sammanträdet åtempptas.

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäklige

att bifalla motionens första att-sats komnumstvrelsenfår i uppdrag att kartlägga omfattningen av
profilerade arbetsklädcrfår inom- och utomhusbruk samt vin terskor anpassadefår den pedagogiska
verksamheten samt tafrain en kostnadskalkyl rår detta.

att andra att-satsen i motionen, att därefter senast år 2021 bzidgeteraförfria arbctskläder ifdrskola,
fdrskoleklass och fritidshem anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fy-



SkinnskajteL€
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid. 109

§ 92 KS 2020-355-101

Ang. att låna ut politiker paddorna till våra äldreboenden

Ett initiativ har inkommit från Bo Öberg (M) enligt ovan,

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M) och Roger Ingvarsson (S),

Kommunsekreteraren redogör rör att en lösning rör digital kontakt mellan boende och anhöriga redan
finns på våra äldreboenden. Enligt uppgift från en enhetschef inom äldreomsorgen ftrngerar lösningen
och något behov av utökning av digitala verktyg finns inte.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att initiativet anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnskftsIt1
I5iLiI1 Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid. 110

§ 93

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning rör Kommunstyrelsen, antagen av kommunstvrelsen 2012-1 2-04, § 188 och
revidend av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är kommunens
samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsrärbund, NVU, Norra Västmanlands
Samordningsrörbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-Dalarna Lönenämnd.

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

Fönroendevalda representanter i Norra Västmanlands Utbildningstdrbund, NVU, Norra Västmanlands
Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-Dalarna Lönenämnd ska i
ärenden där budget, verksamhe[splan, 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 nästfäljande kommunstyrelsesammanträde. Återrapporieringen ska innefatta ärendet.
eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes sign. ‘ Utdragsbestyrkande



Skinnsk rgs
mun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 94

2020-04-07 Sid. III

Ovriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.



Skinnska rgs
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KommunstyTelsen 2020-04-07 Sid. 112

§ 95 KS 2020-279-002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt rörteckning.

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.

Kommunstyrclsen beslutar

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid. 113

§ 96

Del g i vn inga r

Skinnskattebergs kommun
2020-02-17
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2020-02-17

Skinnskattebergs kommun
2020-03-16
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2020-03-16

Skinnskattebergs kommun
2020-03-17
Barn och utbildningsutskottet. protokoll 2020-03-17

Skinnskattebergs kommun
2020-03-18
Ledningsutskottet, protokoll 2020-03-18

Skinnskaltebergs kommun
2020-03-20
Tekniska utskottet, protokoll 2020-03-20

SKR & Sobona Cirkulär 20:08
2020-02-17
Budgetfömtsättningar fdr åren 2020—2023

SKR & Sobona Cirkulär 20:09
2020-02-19
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbundets
Samverkansråd

SKR & Sobona Cirkulär 20:10
2020-02-20
Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och diskriminering genom
bristande tillgänglighet

SKR & Sobona Cirkulär 20:12
2020-03-11
Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs
i syfte att förhindra spridning av Covid-l9, orsakad av coronavirus

8KR & Sobona Cirkulär 20:13
2020-03-13
Bemaiming vid omfattande personalfrånvaro

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid. 114

§ 96 forts.

SKR & Sobona Cirkulär 20:14
2020-03-13
Överenskommelse om undantag från överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt BEA — och
DAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

5KR & Sobona Cirbilär 20:15
2020-03-IS
Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbunds område Läkare jämte i förbunds området
ingående organisationer

SKR & Sobona Cirkulär 20:16
2020-03 -26
Överenskommelse om Krislägesavial med OFRs förbunds område Hälso- och sjukvård jämte i
förbunds området ingående organisationer

Dagens Samhälle konferens
2020-03-11
Inbjudan till Stora samhällsdagen den 13 maj 2020

Intresseföreningen Bergslaget
2020-03-20
Angående Region Västmanlands medlemskap i Intressefdreningen Bergslaget. Regionen avser att
avsluta sitt medlemskap from år 2021.

Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen
2020-02-2 7
Inbjudan till kommuner att yttra sig kring Kollektivtrafikföwaltningens pris, produkt och zonutredning
Kundkoll

SKR
2020-02-12
Meddelande från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för
genomförande av Vision ehälsa 2025

Gemensam lönenämnd för lönesamverkan i Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg
och Smedjebackens kommuner
2020-03-10
Samverkansavtalet är antaget av samtliga kommuner och gäller from 2020-01-01

Reglemente lönenämnd ifir lönesamverkan i Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Skinnskattebera
och Smedjebackens kommuner
2020-03-10
Reglementet är antaget av samtliga kommuner och gäller from 2020-01-01

SKL Kommentus
2020-03 -05
Inbjudan till årsslämma den 14 maj 2020

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid. 115

§ 96 forts,

WWF Earth Hour
2020-02-28
Inbjudan till att anta utmaningar till att stoppa klimatkrisen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

stes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-04-07 Sid, 116

§ 97

Övriga frågor

Helena Norrby (C) ställer en fråga om gruppledarträtTar.

Helena Norrby (C) ställer en fråga om arbetsbelastningen på LEO.

Helena Norrby (C) ställer en fråga om föreningarna.

Kommunstyrelsens ordförande och khmmunchefen besvarar frågorna.

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Ilandliiggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
1<5-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut Al. Bidrag till förening. 1 st. Skinnsknbergs SK juli-dec 2019.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegalionsbeslut Al. Bidrag till förening. Peacemaker Club juli-dec 2019

1(5-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut Al. Bidrag till förening. Knäppmora AIK juli-dec 2019.

1<5-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut Al, Bidrag till förening. IOGT-NTD Junis, juli-dec 2019.

KS-2020-279 2020-03-23 Uppränad TIS

Delegation, attesträft, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut Al. Bidrag till förening Heds IF, juli-dec 2019.

1(5-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut A2. Bostadsanpassningsbidrag. 5 st beviljade under perioden 200101-

200131.

1<5-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut A2. Bostadsanpassningsbidrag. 3 st. beviuljade under perioden 200201-0229.

1(5-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04—07
Delegationsbeslut Al 0. Begäran allmän handling från överfi5rmyndarnämnden

1(5-2020-279 2020-03-23 Upprättad liS

Delegation, aftesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyretsen 2020-04-07
Delegationsbeslut E 12. Omfördelning av anslag mellan budgeteområden. omflyttning av tjänst

från yoU till Kultur och fritid.

fl 1(5)



Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Ilandläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
Hiindelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TI S

Delegation. attesträu, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunswrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut E 12. Omrärdelning av anslag mellan budgetansvarsområden. Sommarkollo.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderatt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 1. Privatrplacering beviljas, 1 ärende 200101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 2. Övervägande om fortsatt vård, 1 ärende i perioden 20101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Deleuation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 42. Ekonimiskt bistånd: 113 bevlijade, 14 avslag, 15 utredning inleds, 1

ärende deltaga i praktik under perioden 200101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Lpprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 54. Vuxnakontaktperson beviljas. 1 ärende underperioden 20101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 60. Institutionsplacering - egenavgift uttages ej. 1 ärende 200101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, altesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 69. Vuxna utredning enl 11:1.3 ärenden avslutas med åtgärd, 3 ärenden

inleds, 17 ärenden utr. inleds ej under perioden 2010101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 70. BoU utreedning SoL 11:1. 19 ärenden inleds ej under perioden

200101-0131.

1(5-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 71. BoL utredning inleds med samtycke. 1 ärende 200101-013 1.

KS-2020-279 2020-03-23 Uppränad TIS

Delegation, attesträft, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 72. Vuxna utr. 1 ärende avslutas utan åtgärd och 3 ärenden asslutas med

åtgärd underpeHoden 20010l-013l.

2(5)



Händelse
Diarienummer Iländelsedatum Riktning Ilandläggare TillhOr postlista
Namn Fastiglietsbctcckning
Ärendetvp Ärendemening
lliindelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TI S

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 85. Vuxna instutionsplacering förlängs, 2 ärenden under perioden

200101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, aftesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 94. Vuxna utr. 7 § LVM, 1 ärende under perioden 200101-0131.

KS-2020-2 79 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 101. Faderskap fastställt, 4 ärenden i perioden 200101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderäft Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 133. Överklagande beslut omprövas, 1 ärende under perioden 200101-

0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 195. Dödsboanmälan, l ärende inges och 2 inges ej under perioden

200101-0131.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträt. beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 9. Placering familjehem. 1 ärende under perioden 20020 1-0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 42. Ekonomiskt bistånd: 104 beviljade. 18 avslag och 6 utredning inleds

under perioden 200201-0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, anesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 48. Vård utanför eget hem beviljas. 1 ärende under perioden 200201-

0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TLS

Delegation. attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Deleganonsbeslut SOC 53. Vård utanför eget hem avslutas, 1 ärende under perioden 200201-

0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, aftesträtt, beslutanderäft Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 69. Vuxna utredning inleds ej. 4 ärenden under perioden 200201-0229.

3(5)



Händelse
Diarienummer lliindelsedatum Riktning Ilandläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbeterkning
Ärendetyp Ärendemening
lländelsekateori Rubrik
Sekretess
KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Deleuation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 70. BoU utrednimz inleds ej, 6 ärenden under perioden 200201-0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 71. BoU utredning inleds med samtycke; 3 ärenden och 2 oberouide av

samtycke under perioden 200201-0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 72. Vuxna utredning inleds, 1 ärende under perioden 200201-0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 85. Vuxna institutionsplacering rörlängs, 1 ärende under perioden

20020 1-0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TIS

Delecation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 95. Vuxna utredning enl 7 LVM avslutas, 2 ärenden under perioden

20020 1-0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad TLS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 191. Faderskap fastställs. 3 ärenden under perioden 200201-0229.

KS-2020-2 79 2020-03-23 Upprättad T[S

Delettation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegatinnsbeslut SOC 156. Familjehem godkänt rör ev uppdrag, 2 ärenden under perioden

200201-0229.

KS-2020-279 2020-03-23 Upprättad Tf S

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut SOC 195. Dödsboanmälan. 1 inges under perioden 200201-0229.

KS-2020-273 2020-03-21 Upprättad TIS

Kommunstyrelse, kommunfullmäktige Omfördelning av anslag mellan budgetansvarsområdenVård- och omsorg till
kultur-och fritidEl2

Delegationsbeslut Delegationsbeslut

KS-2020-274 2020-03-24 Upprättad TIS

Kommunstyrelse, kommunfullmäktige Omfördelning av anslag mellan budgetansvarsområdenVård- och omsorg till
barn- och utbildningsommarkolloEl2

Delegationsbeslut Delegationsbeslut

4(5)



Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning llandIiggare Tillhör pastlista
Namn Fastigheisbeteekning
Ärendetyp Ärendemening
Iländelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-279 2020-03-30 Upprättad SAFI

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut till Kommunstyrelsen 2020-04-07
Delegationsbeslut F34 L’thyming av lägenheter. 1 perioden 200101-200331 har 18 avtal

undertecknats.
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SknnskatteberQS kommun

Initiativ

2020 -04— 06
unrA

Ang. att låna ut politiker paddorna till våra äldreboenden

Vi politiker fick idag den 6 april ett meddelande om att politiker paddorna inte kandelas ut till oss på grund av Covid-19.

På våra äldreboenden har vi många boende som inte har tillgång till smartphones ochpaddor, vi moderater föreslår därför att paddorna kommer till nytta inom våra boendeunder denna period då våra boenden är stängda för besökare så att de boende kan fålåna och kommunicera med sina anhöriga via Skype, Hangout och Zoom.

Förslag på hur detta ska gå till är att varje padda laddas med Skype, hangout ochzoom apparna, en gmailadress installeras typ furanl@gmail.com. Anhöriga kontaktarvia någon av dessa appar efter att först stämt av på telefon att den boende harpaddan hos sig.

Skinnskatteberg 2020-04-06

Bo Öberg(M)

9t



Skinnskatteb€s
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Bilaga — Begäran av
synpunkter

202 0-03-09

Handläggare: Kristlina Pousar
Sektor Teknik och service

Mottagare: Kommunstyrelsen

Kommunens svar om begäran av synpunkter till
kommande trafikförsörjningsprogram och
länstransportplan för Västmanlands län

Som underlag inför processerna till dessa styrande dokument vill Region Västmanland inhämta
kommunernas och länsstyrelsens synpunkter kring:

1. Vilka som är de viktigaste målpunkterna’ för kommunen/länsstyrelsen utifrån exempelvis
arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice. Beskriv målpunkternas funktion utifrån ett
kommunalt och regionalt perspektiv och sätt dem i prioriteringsordning.

Kommunalt perspektiv

_____
_______________________

Öka möjligheten att studera, både gymnasie
såsom högskoleutbildning, på fler orter.

Öka möjligheten att kunna arbetspendla
kollektivt

2. Fungerar befintlig kollektivtrafik för ovan
brister och hur ett önskvärt läge skulle vara.

Brist

Idag kan elever endast pendla till Köping eller
Fagersta inom en timmes tid.

Att pendla kollektivt från Lindesberg och
Västerås till Skinnskatteberg tar rör lång tid.

Öka möjligheten att lättare kunna pendla till
arbeten utanför kommunen. Lindesberg —

Västerås är en sträcka som många
arbetspendlar emellan.

Önskat läge

Öka tillgängligheten genom få regionala bussar
mellan Lindesberg -Fagersta och
Skinnskatteberg — Ramnäs (låg till Västerås)

Öka tillgänglighelen genom få regionala bussar
mellan Lindesberg -Fagersta och
Skinnskatteberg — Ramnäs (tåg till Västerås)

1 Med målpunkter kan menas annan kommunhuvudon, större roretag, sjukhus, skola etc.

Regionalt perspektiv
Öka möjligheten att studera, både gymnasie
såsom högskoleutbildning, på fler orter.

nämnda målpunkter behov? Beskriv eventuella



Skinnskatteb€ Bilaga — Begäran av
synpunkter

tES 2020-n3-oqKL.-{h*.rrL.kci- C l3ertistnct..

3. Brister och behov på den nationella respektive regionala2 infrastrukturen. Redovisningen
önskas som en beskrivning av bristen och vad som vill åstadkommas om en åtgärd ska göras.
Exempelvis ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, ökad framkomlighet, bättre
tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet i korsningar etc.

Brister Behov
Nationellt
Stationsområdet i Skinnskatteberg har många Åvs pågår — omfattar tre plankorsningar,
säkerhetsbrister. Buller och nedskräpning i befintlig bro, två regionala vägar.
tätorten.

Busstationen i Skinnskatteberg är liten för Ansökan om statlig finansiering är inskickad
mer än två bussar samtidigt. till Trafikverket

Riksväg 68 Källfallet — hastighet på 80 km/h Sänka hastigheten till 60 km/h vid Nedre
och är skolväg Källfallet. Eller öka tätorten Riddarhyttan att

även omfatta Nedre Källfallet.
Regionalt
Väg 250 Bernshammar — hastighet på 80 Sänka hastigheten till 60 km/h i området
km/h och är skolväg Bernshammar.

Centralvägen genom tätorten i Skapa en med säker och tillgänglig väg där
Skinnskatteberg — Trafikverket är väghållare, oskyddade trafikanter skyddas.
är en genomfartsväg men för oss en
centrumgata.
Brister tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Tung trafik och
persontrafik använder vägen mycket
frelwent.
Buller och nedskräpning från fordon.
1 och urlastning för handel.
Belysningsstolpar är inte ersatta med nya.
Infarten till tätorten Skinnskatteberg är mörk Trafikverkets gatubelysning börjar långt in i

tätorter och man upplever det mörkt första
delen in till Skinnskatteberg

Gångväg mellan Björbo och Skinnskattebergs Det är en sträcka på 1 km som saknas för att
tätort saknas. kunna binda väg 68 med tätorten.

Gångväg mellan Uttersberg och Det är en sträcka på 2 km som saknas för att
Skinnskattebergs tätort saknas. binda tätorten med Uttersberg.

2 Nationell infrastmkmr ärjämvägar, europavägar samt större riksvägar, regional infrastrukmr är övrigt statligtvägnät exempelvis n’68, väg 252.
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Förslag till överföring av investeringsmedel från
2019 till 2020

Reinvesteringsbehovet är stort inom hela kommunen men framförallt inom VA och Fastigheter. De
åtgärder som behövs göras kräver planering och genomförande under längre tid — oftast under flera år.
Innan dessa investeringsprojekt påbörjas måste finansieringen vara på plats för att inte belasta driften.
Större arbeten, såsom byte av ett ledningsrör, kan gå över ett årssbfle från första spadlag till
markåterstållning.

Löpande under ett kalenderår kan mindre investeringsprojekt slutföras, såsom pumpbyten, brunnslock
och ventiLbyten samt reinvesteringar i befintliga fastigheter, förutsatt att investeringsbudgen är känd i
god tid för att möjliggöra planering och genomförande.

Införande av komponentredovisning medför att investeringsmedel behöver avsättas för kostnader som
tidigare kostnadsbokförts som ddftkostnad. På sikt betyder det att underhållskostnadema minskar och
kapitaltjänstkostnadema ökar men totalen blir jämnare mellan åren.

1 investeringsbudgeten bör det finnas reserverade investeringsmedel för ofdrutsedda händelser såsom
byte av vatten- och avloppsledningar och hissar, åtgärder som måste ske direkt då behov uppstår och
inte kan vänta till nästkommande budgetår. Liknande behov finns inom vaije sektor.

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att nedanstående projek-t ska överföras till 2020.

Projekt Benämning investerings-T AnväntTBelopp att1commentarbelopp belopp överföra

2019 till 2020

0377 Inkoppling fiber 1 280 000 75 000 1 205 000 3 fastigheter har fått
fiber indraget.
Inkoppling i resterande
fastigheter pågår under
2020

0397 Samförläggning 600 000 172 785 427215 Pågår under 2020
fiberkanalisation

0433 Upprustning av 6 570 000 4 448 863 2 000 000 Färdigställning av
föivaltningsfastighcter påbötjade arbeten samt

planerade arbeten som
inte startades upp, bland
annat hissen på
Nemgården och Fasaden
på Korpen

0455 Upprustning av 3 000 000 2 391 749 600 000 Renovering av 4
bostadsfastigheter lägenheter som

påböijades men inte
. hann slutföras före

årsskiftet

x
1(2)
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0486 Kök 1 500 000 212 779 1 287 221 Sen budget gjorde att
Klockarbergsskolan arbetet inte hann

planeras in under
sommarlovet vilket är
den tid projektet måste
genomföras. Några
åtgärder gjordes under
höstlovet 2019,
resterande sker 2020.

0510 Reinvesteringar VA 20 827 000 4 131 525 16 628 558 Merpanen gäller projekt
påbötjat 2018 som
beräknas slutröras

, tidigast 2021.
TOTAL 22 147 994 1

lnvesteringsbeloppet baseras på medel bes’utade i budget 2019, sammanslaget med eventuellt tidigare
överförda medel.

2(2)
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