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§98

Ändring av föredragslista

Kommunstyrelsen beslutar

att ärende Förslag till beslut an, unecklingsniedelför bvalagsprojekt läggs till rärearagslisian och blir
nytt ärende 8.

att ärende Hyresrabatt till utsatta branscher läggs till föredragslistan och blir nytt ärende 9.

att ärende Yttrande angående revisionsberättelse för år 2019för Skinnskattebergs kommun läggs till
fdredragslistan och blir nytt ärende 10.

att ärende Yttrande angående granskning av den gemensamma nämndenför lönesann’erkan läggs till
fbredragslistan och blir nytt ärende 11.

att ärende Ekonomisk uppföljning per april 2020 läggs till ffiredragslistan och blir nytt ärende 12.

Justerandes sig. Utdragsbestyrkande
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§ 99

Revisionen informerar

Kommunstyrelsen rar på sammanträdet information från revisionen.

Revisionens vice ordförande informerar om granskning av Skinnskauebergs kommuns årsbokslut 2019
och Västmanland-Dalarna lönenämnden årsbokslut 2019.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S).

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

alt notera informationen till protokollet.

( Justerandes sign. Utdragsbestyrkanden
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§ 100

Kommunchefen informerar

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

Kommunchefen informerar om trädrällning i Riddarhyttan och i Vätlerskoga. Kommunchefen läser upp
ett utkast till svar som ska lämnas till Styrelsen för Riddarhyttans Hembygds- och intresseförening om
trädfällningen i Riddarhttan.

Kommunchefen informerar om all det ekonomiska arbetet kräver mycket av förvaltningen. Information
om Covid -19, plexiglasväggar är iordningsställda på Hemgården för att möjliggöra för anhöriga att
besöka boendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5), Bo Öberg (M), Jonny Emtin (SD). Helena Norrby (C), Anders
Nordenbris (L), och Carina Sändor (L).

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

Kommunstyrelsen tackar fdr informationen och beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

2 020-05-19

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar ledningsutskottet om upptäckta personuppgiftsincidenter.

Till dagens sammanträde finns inga incidenler att rapportera.

( Justerandes sign. Utdragsbestyrkander

Sid. 122



Skinnskattk?
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-05-19 Sid. 123

§ 102

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-04-28, § 16 föreslå kommunstyrelsen
il notera informationen till protokollet.

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

Under perioden 2020-03-17—2020-04-28 har ffiljande rapporterats:

3 fysiskt våld, 1 kränkande tillial, 1 tillbud och 1 övriga incidenter.

Åtgärder är vidtagna.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskoftets förslag

att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 103 KS2017-1122-101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun — information

Den 1juli2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett samverkansavtal för att
bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus
eller företag. Dessförinnan och därefter har lokala arbetsgrupper och kommunens
bredbandssamordnarc 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 2020-04-29, § 61 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Jonny Emtin (SD), Helena Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt
(SD), Roger Ingvarsson (S) och Anders Nordenbris (L).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 KS 2020-238-101

Förslag till beslut om utvecklingsmedel för byalagsprojekt

Kommunstyrelsen har år 2020 anslagit 100 000 kronor gällande utvecklingsmedel för byalagsprojekt.
Kommunstyreken ska besluta om fördelning av utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2020. En
tjänsteslcrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-19, § 79 föreslå kommunstyrelsen
att besluta om fördelning av utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2020 enligt upprättat förslag.
att medel tas från budget för utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2020.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5) och Helena Norrby (C).

Helena Norrby (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag fördelning av utvecklingsmedel för
byalagsprojekt 2020 sker enligt upprättat förslag, samt medel tas från budget för
utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2020.

Upprättat förslag finns som bilaga sist i protokollet.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att fördelning av utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2020 sker enligt upprättat förslag.

gfl medel tas från budget för utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2020.

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 105

Hyresrabatt till utsatta branscher

KS 2020487-101

Med anledning av CoronalCovid 19 utfärdade regeringen den 16 april 2020 Förordning om statligt stöd
när vissa lokalhyresgäster ratt rabatt på hyran. Förordningen träder ikraft 1juli 2020. Skinnskattebergs
kommun har fatt frågan om tillämpning av förordningen och rör att reglering av hyra ska vara möjlig
behöver således beslut fattas av kommunftillmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-19, § 80 föresM kommunftillmäktige
att hyresrabatt ska kunna erbjudas till företag i Skinnskattebergs kommun i enlighet med SFS
2020:237 med möjlighet till förlängning om förutsättningarna för förordningen ändras.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Nelena Öling (5). Anders Nordenbris (L) och Carina Såndor (L).

Carina Sändor (L) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag hyresrabatt ska kunna erbjudas till
företag i Skinnskattebergs kommun i enlighet med SFS 2020:237 med möjlighet till förlängning om
förutsättningarna för förordningen ändras.

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

Kommunstvrelsen beslutar enligt ledningsutskoftets förslag all föreslå kommunfullmäktige

att hyresrabatt ska kunna erbjudas till företag i Skinnskattebergs kommun i enlighet med SFS
2020:237 med möjlighet till förlängning om förutsättningarna för förordningen ändras.
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§ 106 KS 2020-478-007

Yttrande angående revisionsberättelse för år 2019 för
Skinnskattebergs kommun

Skinnskatteberg kommuns revisorer har inkommit med sin revisionsberättelse för 2019. Revisorerna
riktar kritik mot kritik mot kommunstyrelsen med anledning av bristande styrning och måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen ska avge ett yttrande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-19, § 81 föreslå kommunstyrelsen
fl avge följande svar:
Vi har tagit del av revisionsberättelsen. Vi delar kommunrevisionens syn att måluppfyllelsen och
styrning behöver utvecklas. Förvaltningen har arbetat fram Förslag till måluppfyllelse och mätmetoder
för antagna mål för 2020, förvaltningens förslag kommer till Kommunstyrelsen rör beslut 2020-05-19.
Vidare beslutade kommunstyrelsen 2019-1 1-19 § ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på
stynnodell för Skiimskattebergs kommun samt uppdraget levereras kvartal 3 2020.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S) och Roger Ingvarsson (S).

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att avge följande svar:
Vi har tagit del av revisionsberättelsen. Vi delar kommunrevisionens syn att måluppfyllelsen och
styrning behöver utvecklas. Förvaltningen har arbetat fram förslag till måluppfyllelse och mätmetoder
för antagna mål för 2020, förvaltningens förslag kommer till Kommunstwelsen För beslut 2020-05-19.
Vidare beslutade kommunstyrelsen 2019-11-26 § 267 ge kommunchefen i uppdrag att ta fram
förslag på styrmodell För Skinnskattebergs kommun samt uppdraget levereras kvartal 3 2020.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

avge följande svar:
Vi har tagit del av revisionsberättelsen. Vi delar kommunrevisionens syn att måluppfyllelsen och
styrning behöver utvecklas. Förvaltningen har arbetat fram förslag till måluppfyllelse och mätmetoder
för antagna mål för 2020, förvaltningens förslag kommer till Kommunstyrelsen för beslut 2020-05-19.
Vidare beslutade kommunstyrelsen 20 19-1 1-26 § 267 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram
förslag på stynnodell för Skinnskattebergs kommun samt uppdraget tevereras kwartal 3 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkander
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§ 107 KS 2020-479-007

Yttrande angående granskning av den gemensamma nämnden för
lönesamverkan

Skinnskatteberg kommuns revisorer har inkommit med sin revisionsberättelse för 2019. 1
revisionsberättelsen ingår en granskning av den gemensamma nämnden rör lönesamverkan.
Kommunstyrelsen ska avge ett yttrande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-19, § 82 föreslå kommunstyrelsen

avge följ ande svar:
Vi har tagit del av revisionsberättelsen. Vi har inget att erinra gällande kommunrevisionens
tillstyrkande om att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden samt enskilda ledamöter i
densamma.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S) och Roger Ingvarsson (S).

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att avge följande svar:
Vi har tagit del av revisionsberättelsen. Vi har inget att erinra gällande kommunrevisionens
tillstyrkande om att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden samt enskilda ledamöter i
densamma.

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

Kommunstyrelsen beslutar

avge fdljande svar:
Vi har tagit del av revisionsberättelsen. Vi har inget att erinra gällande kommunrevisionens
tillstyrkande om att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden samt enskilda ledamöter i
densamma.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 108 KS 2020-484-002

Ekonomisk uppföljning per april 2020

Ekonomiskt utfall per april och prognos för helår 2020 för Skinnskattebergs har upprättats och ska
godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-19, § 83 föreslå kommunfullmäktige
att lägga budgetuppföljning per 2020-04-30 med årsprognos till handlingarna.
att anpassa kommunftillmäktiges beslutade investeringsbudget 2020 till aktuella planer för årets
investeringar.

Ledningsutskottet beslutade 2020-05-19, § 83 överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Kommunchefen föredr ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5), Bo Öberg (M), Sabine Thungren (5), Anders Nordenbris (L),
Roger Ingvarsson (S), Carina Såndor (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att lägga budgetuppföljning per 2020-04-30 med årsprognos till handlingarna.

att anpassa kommunftillmäktiges beslutade investeringsbudget 2020 till aktuella planer för årets
investeringar.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar.

att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till minskade nettokostnader med 6 mnkr. Förslaget
skall återrapporteras till kommunstyrelsen på kommunstyrelsens sammanträde i september.

att införa återbesättningsprövning av alla tjänstetillsättningar, tillsvidareanställda, timanställda och
vikader omgående, samt att beslutet gäller tillsvidare.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet åtewpptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 109 KS2020-362-101

Flytt av sektor Teknik och service till Smedjan

Tekniska utskottets presidium inkom 2018-08-15 med ett initiativ om att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda en flytt av sektorn till Aspebäcken. Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet 201 8
09-03 och beslutade i enlighet med initiativet. Kommunstyrelsens presidium beslutade vid
kommunstyrelsens beredning 2019-09-13 att avsluta! stryka initieringen med hänvisning till pågående
lokalöversyn, som enligt direktivet från kommunfullmäktige skulle redovisas ijuni 2019. Redan när
initiativet väcktes ställde sig förvaltningen positiva till förslaget då det presenterades och diskuterades
på både beredning och utskottssarnmanträde. Några uppskattade kostnader eller djupare analys av
ärendet har inte gjorts tidigare då initiativet var ett utredningsuppdrag.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2020-05-04, § 21 föreslå kommunstyrelsen

den del av sektor Teknik och service som har kontor i kommunhuset flyttas till Smedjan.
att finansiering sker genom redan beslutade medel för drift och reinvestering förvaltningsfastigheter.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (8) och Pentti Lahtinen (S).

Pentli Lahtinen (8) yrkar bifall till tekniska utskottets Förslag den del av sektor Teknik och service
som har kontor i kommunhuset flyttas till Smedjan, ati finansiering sker genom redan beslutade medel
för drift och reinvestering förvakningsfastigheter.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att den del av sektor Teknik och service som har kontor i kommunhuset flyttas till Smedjan

finansiering sker genom redan beslutade medel för drift och reinvestering förvaltningsfastigheter.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 110 KS2020-308-511

Skinnskaftebergs kommuns lokala trafikföreskrift om högsta tillåtna
hastighet på väg 233 i tätorten Skinnskatteberg

Trafikverket ska från och med 1 december 2020 ändra hastigheten på väg 233 till 80km i timmen från
idag 90 km i timmen. 1 tätorten Skinnskatteberg har kommunen från tätonsgränsen och 270 meter in
tätorten 90 km i timmen. För att få en jämn hastighet på väg 233 behöver kommunen sänka
hastigheten. Hastighet 60 km i timmen flyttas 270 meter till tätortsgränsen. Därmed försvinner 90 km i
timmen helt från väg 233.Förslag på en ny hastighet i tätorten Skinnskatteberg måste skrivas fram som
en lokal trafikföreskrifi och godkännas av Trafikwerket enligt trafikförordningen (1998:1276). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2020-05-04, § 22 föreslå kommunstyrelsen

godkänna bifogade förslag till lokal trafikföreskrift och skicka den på remiss till Trafikverket.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Pentti Lahtinen (S), Bo Öberg (M) och Elisabeth Åberg (L).

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag j godkänna bifogade förslag till lokal
trafikföreskrift och skicka den på remiss till Trafikverket.

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

Kommunstyrcisen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att godkänna bifogade förslag till lokal trafikföreskrift och skicka den på remiss till Trafikverket.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 111 KS2020-356-106

Årsredovisning 2019 VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö Kommunalfbrbund har överlämnat årsredovisning 2019 till medlemskommunema rör
fastslällande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2020-05-04, § 24 röreslå kommunflitlmäktige
att godkänna upprättad Årsredovisning 2019
att bevilja ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S).

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

godkänna upprättad Årsredovisning 2019.

att bevilja ansvarsfrihet rör direktionens ledamöter samt de enskilda Ledamöterna i densamma.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 112 KS2018-802-303

VA-översikt för Skinnskattebergs kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 177, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-plan.
Under 2019 har arbete med att arbeta fram en VA-plan påbörjats. Första sleget 1 arbetet med att ta fram
en VA-plan utgörs av framtagandet av en VA-översikt som beskriver nuläget i kommunen samt
beskriver de generella lagstiftningskrav som finns för VA-planering. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-10-09, § 89, föreslå kommunstyrelsen
att ge fönaltningen i uppdrag att påböija framtagandet av en VA-plan

Kommunstyrelsen beslutade 201 8-10-23, § 177
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-plan samt att finansiering sker inom ram

Tekniska utskottet beslutade 2020-05-04, § 20 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna föreslagen VA-översikt.

Va-chefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Bo Öberg (M), Jonny Emtin (SD), Elisabeth Åberg (L) och
Sabine Thungren (8).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att godkänna föreslagen VA-översikt.

Sammanträdet ajourneras för lunch.

Sammanträdet återupptas.

1 Justerandes sign. L Utdragsbestyrkande
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§ 113

Verksamhetspian Allaktivitetshuset Sture

KS 2020-312-101

Stures verksamhetsplan 2020 syftar till att tydliggöra allaktivitetshuset Stures intentioner och
målsättning med riktade insatser för innevarande kalenderår. Verksamhetsplanen ska säkerställa att
huvudmannen och personal har kännedom om sektorns kvalitativa ambitionsnivå och målbild för år
2020.En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-04-28, § 18 föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S) och Anders Nordenbris (L).

Sabine Thungren (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag j 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

fl lägga informationen till handlingarna.
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§ 114 KS 2020-363-600

Upplösning NVU

Förvaltningen har fatt i uppdrag från kommunstyrelsen 2020-02-18 § 7 att lämna en analys av åtgärder
inklusive tidsplan för de beslut som behöver fattas fram till upplösningens utgång. Analysen innehåller
beskrivningar och konkreta förslag för samverkansavtal där olika skolformer ingår, samt förslag på att
bedriva skolformer i egen kommunal regi. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-04-28, § 17 föreslå kommunstyrelsen

uppdra åt förvaltningen att ta fram samverkansavtal inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och
kommunal iaxenutbildning med Köping, Västerås och Fagersta kommun.
att uppdra åt förvaltningen att ta fram samverkansavtal med Stadsledningskontoret,
Gymnasieantagningen i Västerås Stad gällande antagningssystem och administrativt understöd.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Rolf Sass (S) och Sabine Thungren (5).

Sabine Thungren (5) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag att uppdra åt förvaltningen
att ta fram samverkansavtal inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning
med Köping, Västerås och Fagersta kommun, att uppdra åt förvaltningen att ta fram samverkansavtal
med Stadsledningskontoret, Gymnasieantagningen i Västerås Stad gällande antagningssystem och
administrativt understöd.

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

Kommunstvrelseu beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

att uppdra åt förvaltningen att ta fram samverkansavtal inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och
kommunal vuxenutbildning med Köping, Västerås och Fagersta kommun.

g uppdra åt förvaltningen att ta fram samverkansavtal med Stadsledningskontoret,
Gymnasieantagningen i Västerås Stad gällande antagningssystem och administrativt understöd.

‘ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 115 KS2020-194-039

Ärsberättelse 2019 Familjerådgivningen

Skinnskattebergs kommun har sedan flera är tillbaka ingått ett avtal med Fagersta kommun om att
Fagersta kommun ska tillhandahålla Familjerådgivning. En årsberättelse är inlämnad av Fagersta
kommun över verksamhetsåret 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-04-27, § 41 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S) och Roger Ingvarsson (5).

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets fdrslag

lägga informationen till handlingarna.

) Justerandes sign. Uldragsbestyrkande
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§ 116 KS2019-240-101

Årsberättelse Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Kommunernas och Regionens hjälpmedelshanledng samordnas på Hjälpinedeiscentrum.
Hjälpmedelsnämnden ansvarar för Hjälpmedelscentrum. Gemensamma hjälprnedelsnämnden beslutade
2020-02-28, § 1 alt årsberätlelsen godkänns med redovisade redaktionella ändringar och överlämnas
till huvudmäimen. En tjänsleskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-04-27, § 42 föreslå kommunflillmäktige
fl lägga årsberätlelsen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S) och Roger Ingvarsson (S).

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsulskottets förslag att föreslå
kommunfullmäklige lägga årsberätlelsen till handlingarna.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att lägga årsberättelsen till handlingarna.

• Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 117 KS2019-888-702

Länsstyrelsens beslut efter tillsyn enligt alkohollagen

Under hösten 2019 genomförde Länsstyrelsen en tillsyn enligt alkohollagen. Tillsynen av
Skinnskattebergs kommun inriktades på att granska kommunens utredning av vem eller vilka som är
person med betydande inflytande (PBI) vid ansökningar om seiweringstillstånd. Länsstyrelsen
granskade även riktlinjer, plan för tillsyn enligt alkohollagen mm. Länsstyrelsen har fattat beslut i
ärendet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-04-27, § 40 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S) och Roger Ingvarsson (S).

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets 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 vård- och omsorgsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§118 KS2020-176-l01

Miljöpris och mijjöstipendium 2020

Miljöpriset utdelas årligen för särskilt förtjänstfull 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
naturvårdsarbete.
Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är förkovran i
miljöfrågor.

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 37 föreslå kommunstyrelsen
att miljöpris å 5 650 kronor tilldelas Teatermaskinens ekonomiska förening rör arbetet med att
uppmuntra och underlätta för klimatsmarta transporter.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 73 att ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda
om förslag till beslut från ledningsutskottet är förenligt med kommunallagen.

Förvaltningen har utrett frågan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fått svar från Lena
Dalman, avdelning för juridik: “Jag uppfattar det hela som att ni hanterar en fond (stzftelsej
Utdelningarfrån doncztionfonder betraktas inte som stöd till näringsidkare.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Bo Öberg (M) och Helena Noffby (C).

Bo Öberg (M) och Helena Norrby (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag gj miljöpris å 5 650
kronor tilldelas Teatermaskinens ekonomiska förening för arbetet med all uppmuntra och underlätta för
klimatsmarta transporter, att miljöpris ä 5 650 kronor tilldelas Fridas Home & Garden för arbetet med
att utveckla egna produkter tillverkade av ekologiska och naturliga ingredienser.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskoftets förslag

fl miljöpris é 5 650 kronor tilldelas Teatermaskinens ekonomiska förening för arbetet med att
uppmuntra och underlätta för klimatsmarta transporter

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 118 forts.

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

‘ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 119 KS 2020-387-700

Redogörelse försörjningsstöd - information

Vård- och omsorgsutskottets delges en redogörelse om utvecklingen av fårsözjningsstödet.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-04-27, § 37 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Enhetschefen r6r Individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

Kommunchefen yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Sabine Thungren (5), Carina Såndor (L), Roger lngvarsson (5)
och Helena Nykänen (5).

Carina S1indor (L) och Helena Öling (5) yrkar j ge vård- och omsorgsutskottet i uppdrag att komma
med åtgärdsrörslag rör att förhindra en fortsatt ökning av försörjningsstöd.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att ge vård- och omsorgsutskottet i uppdrag att komma med åtgärdsförslag för att förhindra en fortsatt
ökning av försöijningsstöd.

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 120 KS2020-3l0-148

Årsrapport 2019 finskt förvaltningsområde

Enligt handlingspianen för arbetet med nationella minoriteter och minodtetsspråk, antagen av
kommunifillmäktige 20 15-03-02, § 2 ska sarnrådsgmppen kontinuerligt följa arbetet med det finska
förvaltningsområdet och årligen rapportera arbetet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ta
ställning till årsrappoflen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
1.edningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 64 föreslå kommunstyrelsen att godkänna årsrapport år
2019 fdr finskt föiwaltningsområde.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S)

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

godkänna årsrapport år 2019 för finskt fön’altningsområde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 121 KS2020-315-101

Handlingspian för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020—2023

År 2019 giordes ändringar i minoritetslagen för att ytterligare stärka de nationella minoritetemas
rättigheter till service. Kommunen ska bland annat ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete främja barns rätt till språk och kultur, informera, samråda och bland annat erbjuda förskola och
äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på finska. Kommunstyrelsen har att ta ställning till upprättad
handlingsplan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 65 förslå kommunstyrelsen

anta upprättad handlingsplan rör finskt förvaltningsområde 2020—2023.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Helena Nykänen (S), Carina Sändor (L), Elisabeth Åberg (L),
Sabine Thungren (S) och Helena Norrby (C).

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Helena Öling (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen:” 1 handlingsplanen under rubriken
Ko;;;,ijjjnc’ns skyldigheter enligt nilnoritetslagen, sista meningen. Där står främja barns rätt, barns ska
ersättas med allas för att stämma överens med lagtext. Resten av handlingspianen bör ses över för att
stämma med ändringen.”

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska
återremitteras.

Votering begärs och genomförs.

Voteringen utfaller så att Helena Ölings (S) yrkande om åten-emiss får 5 röster och ledningsutskottets
förslag får 6 röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

De ledamöter som röstar för Helena Ölings (5) förslag att åtenemittera ärendet är
Helena Oling (S), Pentil Lahtinen (S), Roger Ingvarsson (5), Lars-Göran lgnberg-Fammé och Sabine
Thungren (5).

De ledamöter som röstar för ledningsutskottets förslag är
Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L), Helena Norrby (C), Carina Sönder (L), Ewa Olsson Bergstedt
(SD) och Jonny Emtin (SD).

Reservation från Helena Öling (5), Pentti Lahtinen (5), Roger Ingvarsson (5), Lars-Göran Ignberg
Fammé och Sabine Thungren (5).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 121 fons.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta upprättad handlingspian för finskt föiwaltningsområde 2020—2023.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 122 KS 2020-233-889

Antagande av biblioteksplan 2019—2022

Tidigare biblioteksplan har gått ut varför en ny plan behöver stadrastas politiskt. Detta är ett krav från
Statens kuhunåd för att förvaltningen ska kunna söka statliga medel inom ramen för “Stärkta
bibliotek”. En reviderad biblioteksplan har tagits fram som förvaltningen vill få antagen för perioden
2019—2022. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 66 föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad biblioteksplan rör perioden 2019—2022.

1 ärendet yttrar sig Helena Öhling (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta upprättad biblioteksplan för perioden 2019—2022.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 123 KS2020-309-10l

Samverkansavtal med Smedjebackens kommun om budget-, skuld-
och konsumentrådgivning

Kommunens service gällande budgetrådgivning, skuldsanering och konsumentupplysning imyms för
närvarande under sektor Kultur och fritid. Verksamheten har en omfattning om 30 % tjänst och har
varit mycket svår att upprätthålla och nyrekrytera till.
För att skapa en mer långsiktig tjänstebas med högre kompetens samt bättre och mer tillgänglig service
till allmänheten har ett förslag till samverkansavtal med Smedjebackens kommun arbetats fram.
Samverkansavtalet innefattar köp av tjänst för att upp&lla ovanslående syften. 1 samband med detta
föreslås även en flytt av lönemedel och verksamhetsmedel till kommunledningen. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 67 förslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna samverkansavtal med Smedjebackens kommun.
att i samband med tecknande av samverkansavtalet flytta löne- och verksamhetsmedlen för budget och
konsumentrådgivning från sektor Kultur och fritid till Kommunledning.

Kommunchefen yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5) och Anders Nordenbris (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ge förvaltningen i uppdrag att teckna samverkansavial med Smedjebackens kommun.

att i samband med tecknande av samverkansavtalet flytta löne- och verksamhetsmedlen för budget och
konsumentrådgivning från sektor Kultur och fritid till Kommunledning.
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§ 124

Upphandlingspolicy

KS 2020-263-10 1

1 och med att upphandlingssamarbetet med Avesta kommun avslutades 2019-12-31 och
Skinnskatteberg kommuns arbete med uppbyggnad av en egen upphandlingsorganisation behöver
nya styrdokument upprättas. Förvaltningen har upprättat förslag till ny upphandlingspolicy. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 68 föreslå kommunMlmäktige
att anta upprättat förslag till Upphandlingspolicy.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (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 anta upprättat förslag till Upphandlingspolicy.
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§ 125 KS 2020-276-106

Årsredovisning för år 2019 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutar 2020-03-05, § 02 att årsredovisningen fastställs och
överlämnas till huvudrnännen. Kommunstyrelsen har att ta ställning till årsredovisningen En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 69 föreslå kommunffillmäktige
4 godkänna årsredovisningen rör år 2019 rör Västmanland-Dalarna lönenämnd.

överskottet går tillbaka till kommunerna.
bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslä kommunfullmäktige

godkänna årsredovisningen för år 2019 för Västmanland-Dalarna lönenämnd.

överskottet går tillbaka till kommunerna.

1t bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet rör år 2019.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 126 KS 2020-239-101

Förslag på åtgärder för att minimera budgetgiappet 2020, NVU

Skinnskattebergs kommun har 2020-02-02 mottagit ett protokollsutdrag från NVU, Norra
Västmanlands utbildningsförbund. 1 protokollsutdraget ber direktionen för NVU om ägarkommunernas
ställningstagande till utbildningschefens förslag till åtgärder för att minimera budgetgiappet 2020.
Kommunstyrelsen har att avge ett svar till NVLT. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-27, § 70 föreslå kommunstyrelsen
att avge följande svar:
Skinnskattebergs kommun har tagit del av protokollsunderlag och bifogade förslag på åtgärder.
Skinnskattebergs kommun finner det svårt att göra ett fullständigt ställningstagande.
Utbildningsehefens redovisade underlag föranleder ett antal frågor, bland annat, om det föreslagna
åtgärderna inom till exempel personalbudget inte genomförs förrän efter ett sent beslut i direk-tionen,
uppnås då full effekt, det förefaller så att uträkningen baseras på ett helt verksamhetsår, vi är nu inne i
kvartal 2, håller då kalkylen? Förslaget om att ersättningen på 90% av riksprislistan ska fördelas på 3
år behöver ett förtydligande, om förbundets verksamhet upphör 2021-06-30 håller den kalkylen?
Förslaget om att lämna 2019 års överskott om 5247682 kronor till driften rör 2020 föranleder också
frågor. Ett sådant förslag försvagar förbundets egna kapital, och far således konsekvenser vid
upplösningen av förbundet. Förslaget kräver också medlemskommunernas fullmäktigebeslut. Slutligen
önskar Skinnskattebergs kommun förtydliganden kring hur glappet ska fördelas mellan
ägarkommunerna.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S).

Helena Öling (5) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag it avge följande svar:
Skinnskattebergs kommun har tagit del av protokollsunderlag och bifogade förslag på åtgärder.
Skinnskattebergs kommun finner det svårt att göra ett fullständigt ställningstagande.
Utbildningschefens redovisade underlag föranleder eÉt antal frågor, bland annat, om det föreslagna
åtgärderna inom till exempel personalbudget inte genomförs förrän efter ett sent beslut i direktionen,
uppnås då hill effekt, det förefaller så att uträkningen baseras på ett helt verksamhetsår, vi är nu inne i
kvm-taL 2, håller då kalkylen? Förslaget om att ersättningen på 90% av riksprislistan ska fördelas på 3
år behöver ett förtydligande, om förbundets verksamhet upphör 202 1-06-30 håller den kalkylen?
Förslaget om att lämna 2019 års överskott oms 247 682 kronor till driften för 2020 föranleder också
frågor. Ett sådant förslag försvagar förbundets egna kapital, och får således konsekvenser vid
upplösningen av förbundet. Förslaget kräver också medlemskommunernas ftillmäktigebeslut. Slutligen
önskar Skiiwskattebergs kommun förtydliganden kring hur glappet ska fördelas mellan
ägarkommunerna.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 126 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

fl avge följande svar:
Skinnskattebergs kommun har tagit del av protokollsunderlag och bifogade förslag på åtgärder.
Skinnskattebergs kommun finner det svårt att göra ett fullständigt ställningstagande.
Utbildningschefens redovisade underlag föranleder ett antal frågor, bland annat, om det föreslagna
åtgärderna inom till exempel personalbudget inte genomförs förrän efter ett sent beslut i direktionen,
uppnås då full effekt, det förefaller så att uträkningen baseras på ett helt verksamhetsår, vi är nu inne i
kvartal 2, håller då kalkylen? Förslaget om att ersättningen på 90% av rikspdslistan ska fördelas på 3
år behöver ett förtydligande, om förbundets verksamhet upphör 2021-06-30 håller den kalkylen?
Förslaget om att lämna 2019 års överskott om 5 247 682 kronor liii driften för 2020 föran’eder också
frågor. Ett sådant förslag försvagar förbundets egna kapital, och far således konsekvenser vid
upplösningen av förbundet. Förslaget kräver också medlemskommunernas ftillmäktigebeslut. Slutligen
önskar Skinnskattebergs kommun förtydliganden kring hur glappet ska fördelas mellan
ägarkommunerna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 121 KS2020-286-101

Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan för år 2020

Ledamöter från ledningsulskottet bjöds in till en workshop 2020-04-0 1 för att ta fram ett förslag på
Risk-och väsentlighetsanalys samt Intemkontroilpian 2020. Detta ska hanteras och beslutas i
ledningsutskottet 2020-04-29 samt kommunstyrelsen
2020-05-19. En skrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottel beslutade 2020-04-27, § 71 föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättat förslag till intemkontroliplan rör 2020 samt att anta upprättat förslag till risk- och
väsentlighetsanalys för 2020.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

anta upprättat förslag till intemkontrollpian för 2020.

anta upprättat förslag till risk- och väsentlighetsanalys för 2020.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 128 KS 2020-379-101

Målarbete 2020

Kommunftillmäktige antog 2020-03-09, § 12 mål för år 2020. För att säkerställa må1upp1’lle1se och
möjlighet till uppföljning av övergripande mål har förvaltningen och kommunchefens ledningsgrupp
arbetat fram ett förslag till aktiviteter och måluppfyllelse. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 72 föreslå kommunslyrelsen
att godkänna listade förslag på aktiviteter och måluppfyllelse.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Sabine Thungren (5), ElisabeLh Åberg (L) och Carina Såndor (L).

Kommunchefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet åtewpptas.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

fl godkänna listade förslag på aktiviteter och måluppfyllelse.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 129 KS2019575-10l

Tillfällig fullmäktigeberedning — Kommunens Iokalutnyttjande

Kommunifillmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till direktiv för en tillfällig
fullmäktigeberedning rör kommunens lokalutnyitjande. Lokalberedningsgruppen redovisar en
slutrapport och kommunstyrelsen ska avge ett yttrande.

Kommunflillmäktiges presidium föreslår kommunfiullmäktige besluta
att anta direktivet för den tillfälliga kommunftillmäktigeberedningen för kommunens lokalutnyttjande
att välja ordförande, vice ordförande samt ledamöter till beredningen enligt kommunftillmäktiges
valberednings förslag. Valberedningen presenterar förslag på sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 114,
att tillsätta en tillfällig kommunflullmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande under
tidsperioden december år 2018 till juni år 2019
att ärendet återremilteras liii kommunfullmäktiges presidium med motiveringen att förtydliga
direklivet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-Il, 111
att anta direktivet för den tillfälliga kommunfullmäktigeberedningen för kommunens lokalutnyttjande,
att välja följande ledamöter till beredningsgrupp;
Ordförande (S) Lena Lovén Rolén
Representant (L): Anders Nordenbris
Representant (C): Ulf Kjellin
Representant (SD): Ewa Olsson Bergstedt
Representant (V): Fredrik Skog
Representant (M): Bo Oberg

Kommunfiullmäktige beslutade 2019-10-07, § 71 att lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5), Bo Öberg (M), Anders Nordenbris (L) och Carina Sändor (L).

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Helena Öling (S) yrkar att avge följande svar: “Rapporten har tydligg/ort vilka möjligheter
Skinuskattebergs koniniun har och rapporten kan användas till vidare arbete med lokalfrågor.”

Carina Såndor (L), Elisabeth Åberg (L), Bo Öberg (M), Helena Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt
(SD) och Jonny Emtin (SD) yrkar att avge följande svar:

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 129 fons.

Koninninstyrelsen tackarför möjligheten att yttra sig över rapporten från (le?? tififluhiga
fulbnäktigeberedningen om kommunens loka lutnyttjande. Sonifrainkommit under konmiunstyrelsens
sammantrade den 19 maj 2020, arfulbnaktigeberednings gemensammaförslag inte gemensanunia. Det
finns inte en majoritet som stödjerfranilagdaförslag i avsnitt 4. Det saknas dessutom ett protokollfrän
beredningen, med ettförslag till beslut, vilket är ett krav enligt komnnmfulbnäktiges instruktion får
konu;ninfudlnuäktigeheredning, 7 JO. Ska avsnitt 4 ens få finnas med? Enligt §‘ 6 i instrnktionen,får en
heredning inte väcka egna a endemi. Frågan a hur avsnitt 4 i i-apporten ska tolkas.
Komnnnmstyrelsen kan konstatera att det råder en rad brister kring arbetet, samt med styrning och
ledning avJidlmäktigeberedningen, både formella och viktiga demokratiska majoritetsbesha.
Beredningen har hållit på i snart 1,5 å, 1 rapporten finns förutom avsnitt 4 medförslag, en
övem-gripande kartläggning al’ kommunens fastigheter. Konununstyrelsenfdreskir kommunfullmäktige
besluta att tacka för kartläggningen, snyka avsnitt 4 och i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Ordförande ställer proposition på Helena Ölings (S) yrkande och Carina Såndor (L), Elisabeth Åberg
(L), Bo Oberg (M), Helena Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Helena Olings (5) yrkande.

Votering begärs och genomförs.

Voteringen utfaller så att Helena Ölings (S) yrkande far 5 röster och Carina Såndor (L), Elisabeth
Åberg (L), Bo Oberg (M), Helena Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD)
yrkande far 6 röster.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Séndor (L), Elisabeth Åberg (L), Bo
Oberg (M), Helena Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtins (SD) yrkande.

De ledamöter som röstar för Helena Ölings (5) yrkande är
Helena Oling (5), Pentti Lahtinen (5), Roger Ingvarsson (5), Lars-Göran lgnberg-Fammé och Sabine
Thungren (5).

De ledamöter som röstar för och Carina Séndor (L), Elisabeth Åberg (L), Bo Öberg (M), Helena
Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Joimy Emtin (SD yrkande är
Bo Oberg (M), Elisabeth Åberg (L), Helena Norrby (C), Carina Såndor (L), Ewa Olsson Bergstedt
(SD) och Jonny Emtin (SD).

Reservation från Helena Öling (5), Pentti Lahtinen (5), Roger lngvarsson (S), Lars-Göran lgnberg
Fammé och Sabine Thungren (5).

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

Kommunstvrelsen beslutar

avge följande svar:

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

hft
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§ 129 forts.

“Kommunstyrelsen tackar för möjligheten att yttra sig över rapporten från den tillfälliga
fullmäktigeberedningen om kommunens lokalutnyttjande. Som framkommit under kommunstyrelsens
sammanträde den 19 maj 2020, är Mlmäktigeberednings gemensamma förslag inte gemensamma. Det
finns inte en majoritet som stödjer framlagda förslag i avsnitt 4. Det saknas dessutom ett protokoll från
beredningen, med ett förslag till beslut, vilket är ett krav enligt kommunfullmäktiges instruklion för
kommunMlmäktigeberedning, § 10. Ska avsnitt 4 ens fa finnas med? Enligt § 6 i instruktionen, far en
beredning inte väcka egna ärenden. Frågan är hur avsnitt 4 i rapporten ska tolkas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att det råder en rad brister kring arbetet, samt med styrning och
ledning av fullmäktigeberedningen, både formella och viktiga demokratiska majoritetsbeslut.
Beredningen har hållit på i snart 1,5 år. 1 rapporten finns förutom avsnitt 4 med förslag, en
övergripande kartläggning av kommunens fastigheter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att tacka för kartläggningen, stryka avsnitt 4 och i övrigt lägga rapporten till handlingama’.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

iL
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§ 130 KS 2020-149-040

Upphävande av kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 57
Omfördelning av investeringsanslag till soiceller på för- och
grundskola

Kommunfullmäktige beslutade 2019-1 1-18 § 104 i budgeten att anslå 1100000kr i investeringsbudget
riktade till köp av Solgårdens modulenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 57 att omfördela
det antagna investeringsanslaget på 1100000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till investering och
installation av solceller till kommunens rör- och grundskola.

1 reglementet rör kommunstyrelsen antaget av (KF 2018-03-05 § 4,) Delegation från
koninninflullniöktige 12 saknas delegation av beslutsrätt kring redan tagen budget. Beslutet bör
således upphävas.

Tidigare behandling av ärendet
KoinmunMlmäktige beslutade 2019-11-18 § 104 i budgeten anslå 1100000 kr i
investeringsbudget riktade till köp av Solgårdens modulenbet.

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 4 r&-l kommunstyrelsen
omfördela 400 000 kr av det antagna investeringsanslaget på 1100 000 kr till köp av Solgirdens

modulenhet till engångssatsning Utökat försöijnhigsstöd tillfälligt och 700 000 kr till reinvestering
avfdn’altningsfastighet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 57
att omfördela antagna investeringsanslaget på 1100 000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till
investering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

Kommunstyrelsens vice ordförande föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5), Bo Öberg (M), Helena Norrby (C) och Carina Såndor (L).

Helena Öling (5) yrkar att kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 57 Omfördelning av
investeringsanslag till solceller på för-och grundskola upphävs.

Carina Såndor (L) yrkar att kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 57 Omfördelning av
investeringsanslag till solceller på för- och grundskola upphävs, samt att föreslå kommunflillmäktige att
omfördela antagna investeringsanslaget på 1100 000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till
investering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

Helena Norrby (C) och Elisabeth Åberg (L) yrkar bifall till Carina Såndors (L) förslag.

Ordföranden ställer proposition på Helena Ölings (5) förslag och Carina Såndors (L) förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Helena Olings (S) förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 130 fons.

Votering begärs och genomförs.

Voteringen utfaller så att Helena Ölings (S) yrkande får 5 röster och Carina Såndors (L) yrkande får
6 röster.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Sändors (L) yrkande.

De ledamöter som röstar för Helena Ölings (5) yrkande är
Helena Oling (S), Pentti Lahtinen (5). Roger Ingvarsson (S), Lars-Göran Ignberg-Fammé (5) och
Sabine Thungren (5).

De ledamöter som röstar för och Carina Sändor (L), Elisabeth Åberg (L), Bo Öberg (M), Helena
Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD yrkande är
Bo Oberg (M), Elisabeth Åberg (L), Helena Norrby (C), Carina Såndor (L), Ewa Olsson Bergstedt
(SD) och Jonny Emtin (SD).

Reservation från Helena Öling (5), Pentti Lahtinen (S), Roger Ingvarsson (5), Lars-Göran Ignberg
Fammé (5) och Sabine Thungren (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 57 Omfördelning av investeringsanslag till soiceller på för-
och grundskola upphävs.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att omfördela antagna investeringsanslaget på 1100 000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till
investering och installation av soiceller till kommunens för- och grundskola.

Justerandes sip. Utdragsbestyrkande
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§ 131 KS 2020-232-101

Svar på motion öka tryggheten i Skinnskaftebergs kommun

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunflulmäktige beslutade 2020-03-09, § 26, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskotlet beslutade 2020-04-29, § 74 ffl föreslå kommunffillmäktige
att motionen anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5).

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 132 KS2020-231-03l

Svar på motion angående aft göra Malmaskolan till placeringsskola

En motion angående att göra Malmaskolan till placedngsskola har inkommit från Bo Öberg (M) och
Staffan Strid (M). Kommunfutlmäktige beslutade 2020-03-09, § 25 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Motionärema vill att förvaltningen påbörjar förhandlingar med
Köpings kommun rör att göra Malmaskolan till en placeringsskola. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-04-28, § 20 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att en grundskola inte kan ha två separata huvudmän som
huvudansvariga för verksamheten.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Bo Öberg (M), Sabine Thungren (5) och Carina Såndor (L),
Elisabeth Åberg (L), Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Eiva Olsson Bergstedt (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för en vidare beskrivning
av vad en placeringsskola iimebär för Sbimskattebergs kommun, tex. konsekvenser för skolskjutsar.
Fimis det lagutiymme?

Kommunstyrelsen beslutar att

gIj ärendet återemitteras till förvaltningen för en vidare beskrivning av vad en placeringsskola innebär,
tex. Konsekvenser för skolskjutsar. Finns det lagutrymme?

Justerandes sign.. Utdragsbestyrkande
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§ 133 KS2020-216-1Ol

Svar på motion angående narkotikahund 1 skolan

En motion angående narkotikahund i skolan har inkommit från Bo Öberg (M) och Ewa Olsson
Bergstedt (SD). Kommunftiflmäktige beslutade 2020-03-09, § 23 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen rör beredning. Motionärerna vill att Skinnskattebergs kommun far inskrivet i
samarbetsavtalet med polismyndigheten att införa stickprovskontroller med hjälp av narkotikahund för
att i ett tidigt skede kunna upptäcka drogrelaterad brottslighet på Klockarbergsskolans område. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-04-28, § 19 föreslå kommunstyrelsen
att avslå motionen med motiveringen att polismyndigheten tecknar inga samarbetsavtal med specifika
kommuner utan riktar sina resurser till kommunerna utifrån behov.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (8), Eiva Olsson Bergstedt (SD), Bo Öberg (M), Pentti Lahtinen (8),
Carina Såndor (L). Sabine Thungren (8).

Carina Såndor (L), yrkar att motionen anses besvarad med motiveringen att vid kommunens
nästfdljande överenskommelse med polisen avseende medborgarlöften försöka uppfylla intentionerna i
motionen.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Carina Såndors (L) förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad med motiveringen att vid kommunens nästföljande överenskommelse med
polisen avseende medborgarlöfien försöka uppfylla intentionerna i motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 134 K52020-215-600

Svar på motion angående kameraövervakning av Allaktivitetshuset
Sture

En motion angående kamemöven’akning för Allaktivhetshuset Sture har inkommit från Bo Öberg (M)
och Ewa Olsson Bergstedt (SD). Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 24 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionärerna vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att
se över möjligheten för kameraövervakning av Allaktivitetshuset Sture i Skinnskatteberg. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-04-28, § 21 föreslå kommunfulLmäktige
fl motionen anses besvarad med motiveringen att en ansökan om kamerabevakningstillstånd av
Allaktivitetshuset Sture är inlämnad till Datainspektionen (2019-1 1-27) och inväntar beslut från berörd
myndighet.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5) och Sabine Thungren (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottet förslag föreslå
kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad med motiveringen att en ansökan om kamerabevakningstillstånd av
Allaktivitetshuset Sture är inlämnad till Datainspektionen (201 9-1 1-27) och beslut från berörd
myndighet inväntas.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Skinnsk rgs
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-05-19 Sid. 162

§ 135 KS2019-260-101

Svar på medborgarförslag angående utegym i anslutning till
Linbaneparken

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Agneta Brandt.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad. 1 tjänsteskrivelsen står det som förslag till beslut ttaw,4d
motionen, ska vara att avslå medborgarrörslaget.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunftillmäktige beslutade 2019-03-11 § 23,
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 42 ge r&altningen i uppdrag att förtydliga ärendet, saint
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Carina Såndor (L) och Bo Öberg (M).

Fö,,’altningensfdrn’dflgande: ‘ Att vi avråderfrän en sådan placering grundar sig på följande:
• Uteg,’m ingår 1 en större utredning om hur Hälsospåret ska utvecklas.
• Ur träningssvnpunkt skulle en placering id Hälsospåret vara gynnsam då man sannolikt a bättre

uppvärnd vid en promenad (lai• imiam; kan stanna till och träna lite styrka. Minskad skaderisk.
• En placering i anslutning till lekplats skulle kunna utgo a en risk ffir barnen i fonn av till exempel

klämskador.
• En placering vid till exempel båthamnen skulle öka synligheten av gymniet och inspirera till

träning.

Bo Öberg (M) yrkar att avslå medborgarförslaget.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

avslå medborgarförslaget.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnsk rgs
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Kommunstyrelsen 2020-05-19 Sid. 163

§ 136

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-04, § 188 och
reviderad av kommunstyrelsen 20 17-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är kommunens
samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsrörbund, NVU, Norra Västmanlands
Sarnordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-Dalarna Lönenämnd.

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

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

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

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-05-19 Sid. 164

§ 137

Ovriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 138 KS 2020-462-002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteekning.

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

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-05-19 Sid. 166

§ 139

Delgivningar

Skinnskattebergs kommun
2020-04-0 1
Ledningsutskottet, protokoll 2020-04-01

Skinnskattebergs kommun
2020-04-27
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2020-04-27

Skinnskattebergs kommun
2020-04-28
Barn och utbildningsutskottet, protokoll 2020-04-28

Skinnskattebergs kommun
2020-04-29
Ledningsutskottet, protokoll 2020-04-29

Skinnskattebergs kommun
2020-05-04
Tekniska utskottet, protokoll 2020-05-04

SKR & Sobona Cirkulär 20:17
2020-04-15
Ändrade anställningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavlalen mm

SKR & Sobona Cirkulär 20:18
2020-04-17
2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten rdr år 2020

SKR & Sobona Cirkulär 20:19
2020-04-23
Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester ffir semesteråret2020

5KR & Sobona Cirkulär 20:21
2020-04-27
Feriearbete/sommararbete 2020

5KR & Sobona Cirkmlär 20:22
2020-04-30
Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmer(AB) och HOK 18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-05-19 Sid, 167

§ 139 forts.

5KR & Sobona Cirkulär 20:23
2020-04-30
Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist
SKR & Sobona Cirkulär 20:24
2020-05-04
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM_KR mm.

SKR & Sobona Cirbilär
2020-05 -04
Budgetförutsättningar för åren 2020—2023.

Faktablad — Skinnskatieberg 1 ett foikhälsoperspektiv
2020-04-28
KS- 2020-428-101

Svenskt vatten
2020-03-30
Föreningsstämma den 12 maj 2020
Ks 2020-307-106

Svenska Ridspoftförbundet
2020-04-23
Coronapandemin påverkar ridsporten
KS 2020-398-485

Anmälan till kommunrevisionen
2020-04-20
KS 2020-390-007

Brev till VafabMiljö, kännedom kommun
2020-04-08
KS 2020-376-101

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 140

Övriga frågor

Ewa Olsson Bergstedt (SD) ställer en fråga om öppettider på Nyhammar rörskola i sommar.

Barn- och utbildningsutskottets ordförande svarar. Kommunchefen svarar via mejl, sommarensöppettider på rörskolorna i ytterområdena till kommunslyrelsen.

Justerandes sign. J Utdragsbestyrkande
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TARJA ISOMÄKI
Händelsekategorikod: ‘DELS’; Händelsedatum: ‘2020-05-

Händelse
Diarienummer
Namn
Ärendetyp
Hfindelsekategori
Sekretess
KS-2020462

Händelsedatum Riktning Handlägga it

Fastighetsbeteckning
Ärendemening
Rubrik

Upprttad SB

Delegation, attesträtt,
Delegationsbeslut

beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Al Bidrag till förening

KS-2020-462 2020-05-06

Delegation, attesträtt, beslutanderätt
Delegationsbeslut

KS-2020-462 2020-05-06

Delegation, attesträtt, beslutanderätt
Delegationsbeslut

KS-2020-462 2020-05-06

Delegation, attesträtt, beslutanderätt
Delegationsbeslut

KS-2020-462 2020-05-06

Delegation. attesträtt. beslutanderätt
Delegationsbeslut

KS-2020-462 2020-05-06

Upprättad MAD

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
A2 Bostadsanpassningsbidrag, 3 beviljade i perioden 200301-0331.

Upprättad TIS

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
AS Ordförande beslut ang. ekonomichef.

Uppräffad LLR

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
AS Ordförandebeslut ang sektorehef Kultur och fritid.

Upprättad LLR

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
AS Ordförandebeslut ang tf sektorchef Vård och omsorg

Upprättad TIS

Delegation, attesträtt,
Delegationsbeslut

beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
AIR Föra kommunens talan inför domstol. Huvudförhandling i tingsrätten.

KS-2020-462 2020-05-06 Upprättad MTM

DeleL’ation. attesträtt.
Delegationsbes lut

beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Al 8 Föra kommunes talan inför domstol. Företräda kommunen i
fastighetsärenden och lantmäteriförrättningar hos Lantmäteriet.

KS-2020-462 2020-05-06

Delegation, attesträtt, beslutanderätt
Delegationsbeslut

Upprättad ANC

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
P2 Tecknande av lokalt kollektivavtal med Vision och vårdförbundet.

Tillhör postlista

2020-05-06

Delegation, aftesträtt, beslutanderätt
Delegationsbeslut

KS-2020-462 2020-05-06

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Al Bidrag till föreningar

Upprättad 58

1
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Händelse
Diarienummer iländelsedatum Riktning ilandläggare Tillhör postlistaNamn Fastighetsbeteclcning
Ärendetyp Ärendemening
lländelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt. beslulanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 9 BoU placering Jourhem SoL 6:1, ärende under perioden 200301-0331

KS-2020-462 2020-05-09 Uppräuad TIS

Delegation, anesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut , SOC 42.1 perioden 200301-0331 har 9 st. Ek bistånd utredning inletts, 28 st.avslag och 8 st beviljats under nuvarande fdrhållanden.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 42 Ek bistånd 106 st. beviljade i perioden 200301-03331 och 3 st Ekdelta i praktik.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 53 BoU Vård utanför eget hem SoL 4:1 avslutas, ett ärende i perioden200301-200331.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 69, Vuxna utredning eni SoL 11:1 inleds, 4 st. och inleds ej 40 st i
perioden 200301-0331.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 70, BoU Utredning enl SoL 11:1 inleds ej, 9 st i perioden 200301-0331.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 71 BoU utredning enl SoL It: 1 inleds med samtycke, 6 st i perioden
200301-0331.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 72 BoU Utredning eni SoL 11:1 avslutas med åtgärd, 1 st och utan
åtgärd 3 st i perioden 200301-0331.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad SSM

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 94 Vuxna utredning enl 7 § LVM inleds, 1 st. i perioden 200301-0331.
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Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Liandläggare Tillhör postlistaNamn Fastighetsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
iländelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad MAD

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 101 Faderskap fastställt, 2st i perioden 200301-0331.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 110 FB/ Lämna upplysning jml 6 kap 20 § 2 st, 3 st i perioden 2003010331.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad CJ

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 133 Överklagande beslut omprövas eni 27 § FL. Ist i perioden 200301-033!.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad SSM

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 187 Körkortsyttrande avges, 1 st i perioden 200301-033!.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad CJ

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegadonsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 2 BoU övervägande om fortsatt vård en! SoL 6:8. 2 st. i perioden
200401-0430

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad CJ

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 12 LVU övervägande om fortsatt vård enl 13 § 2 st.2 st i perioden
20040 1-0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Uppränad Ci

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 29. LVU placering familjehem Il § ,1 st och 1 st. placering institution
ii § i perioden 200401-0430.

KS-2020-162 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 42.95 st. beviljade ek. bistånd, 29 st. avslag. 6 st. utredningar inleds
och 3 st. deltaga i praktik, under perioden 20040! -0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt, beslutanderäft Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 48. BoU vård utanför eget hem SoL 4:1 beviljas, 1 st i perioden 200401
-0430
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Händelse
Diarienummer Hlindelsedntum Riktning ilandläggare Tillhör postlista
Namn Fastighetsbcteekning
Ärendeh’p Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt beslutanderätt Deleeationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 55. BoU Kontaktfamilj SoL 4:1 avslutas. 2 st i perioden 200401-0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, auesträtt beslutasiderän Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 69. Vuxna utredning eni SoL 11:1 inleds, 5 st Inleds ej, 7 st. och

avslutas med åtgärd: 4 st i perioden 200401-0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 70. BoU utredning ent SoL Il: (inleds ej, 20 st i perioden 200401-030.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 72. BoU utredning eni SoL 11:1 avslutas med åtgärd: 2 st. och 6 st.

avslutas utan åtgärd. i perioden 20040 1-0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, aftesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 73. boU förlängd utredningstid SoL Il kap 2 §. 1 st i perioden 200401-

0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad SSM

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 83. Vuxna öppenvårdsinsats SoL 4:! beviljas, 6 st i perioden 200401-

0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträn, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 84. Vuxna institutionspiacering SoL 4:1 beviljas. 1 st i perioden 200401

-0330.

1(5-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 85. Vuxna institutionsplacering SoL 41 förlängs. 1 st i perioden 200401

-0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 94. Vuxna utredning enl 7 § LVM inleds, 6 st i perioden 200401-0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation. attesträtt beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19
Delegationsbeslut SOC 180. Redogörelse en! Il § LUL avges. 1 st i perioden 20040 1-0430.

4 (5)

cC



Händelse
Diarienummer ilundclsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlistaNamn FastighetsbeteckningÄrendetyp Ärendemening
Hiindelsekategod Rubrik
Sekretess
KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad MAD

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 195. Dödsboanmälan inges, i st i perioden 200101-0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad MAD

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 101. Faderskap fastställt: 5 st i perioden 200401-0430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 110. FR’ Lämna upplysning jml 6 kap 20 § 2 st, 1 st i perioden 2004010430.

KS-2020-462 2020-05-09 Upprättad Ci

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-05-19Delegationsbeslut SOC 156. FH familjehem godkänt för ev uppdrag. 3 st under perioden20040 1-0430.



§
Utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2020

Förslag till bidrag april 2020

Sökanden Syfte Summa
Trycka sommarkalendarium för

Riddarhyttans Byaråd Riddarhyttans aktörer 5 000 kr

Bysala hembygdsförening Vårmarknad 1 500 kr
Midsommarfirande 2 700 kr
Gärdesgårdsbyggande under
kulturdagarna - material till detta 3 000 kr
Inköp och installation av diskmaskin, för
enklare och mer sanitär hantering vid

Saggbrobygdens byalag större evenemang. 20 000 kr
Anpassning av elcentral för säkerhet och
bättre digitala möjligheter i huset 12 000 kr

Upprustning av badplats start vinter 2020 13 000 kr
Höstfe5t för medlemmar 0 kr
Barnens dag 2000kr
Geologins dag med visningar, föreläsningar

Geocentrums vänner och andra aktiviteteter 20 000 kr
Riddarhyttans
Hembygdsförening och
MK Hyttan Midsommarfirande 3 650 kr

Stöd till Grannsamverkan -

SSF Stöldskyddsföreningen trygghetsskapande åtgärd 10 000 kr

1t 92850kr

(Oi


