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Paragrafsammanställning

§ 141 Ändring av föredragningslista
§ 142 Personuppgiftsincidenter— information
§ 143 Information till huvudman från Sektor barn och utbildning
§ 144 Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun — information
§ 145 Avfallsplan för Skinnskatteberg som medlem i VafabMiljö Kommunalförbund
§ 146 Ärsredovisning 2019 Norra Västmanlands samordningsförbund
§ 147 Rapport från 2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen
§ 148 Tillsynsplan Alkohol 2020
§ 149 Lärarlöner
§ 150 Rapport gällande Mlaktivitetshuset Sture
§ 151 Svar på medborgarförslag angående matkostnader för boende på Hemgården och

Klockarbergsgården
§ 152 Svar på medborgarförslag gällande personligt ombud
§ 153 Svar på motion gällande installation av duschroboten Poseidon
§ 154 Svar på motion angående Riddarhyttans f.d. skola
§ 155 Svar på motion angående dricksvatten i Skinnskattebergs kommun
§ 156 Svar på motion angående vattenrening i Skinnskattebergs kommun
§ 157 Initiering — ang. Informera Västerås om hur viktig Västerås Flygplats är för

skogsbrandbekämpningen i vår kommun
§ 158 Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och beredningar med

samverkansorgan
§ 159 Ovriga rapporter
§ 160 Delegationsbeslut
§ 161 Delgivningar
§ 162 Ovriga frågor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 141

Ändring av föredragningslista

Kommunstvrclsen beslutar

att ärende Revisionen informerar tas bort.

att ärende konuntinstyrelsens ordJörande infonne,-ar tas bort.

att ärende konununehefen infonnerar tas bort.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 142

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar ledningsutskoltet om upptäckta personuppgiftsincidenter.

Till dagens sammanträde finns inga incidenter att rapportera.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

La
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§ 143

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

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

Diskussion kring en övrig incident.

Åtgärder är vidtagna.

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

Kommunstyrelsen beslutar

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 144 KS2017-1122-lOI

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun — information

Den 1juli2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett samverkansavtal för att
bygga snabbt bredband via tibet i vår kommun med målet att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus
eller företag. Dessförinnan och därefter har lokala arbetsgrupper och kommunens
bredbandssamordnare arbetat hårt för att väcka intresse och svara på frågor om den nya generationens
nät. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-27, § 86 föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna.

Sektorchef Teknik & service föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Jonny Emtin (SD) och Bo Öberg (M).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

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

Avfalispian för Skinnskatteberg som medlem i VafabMiljö
Kommunalförbund

Förslag till Avfallspian 2020—2030 har under våren 2019 remitterats och ställts ut. Ett stort antal
synpunkter inkom och ett reviderat förslag till avfallspian där kommunernas synpunkter beaktats togs
fram. Vid sitt möte den 17 april 2020 fattade Direktionen beslut om att skicka reviderat förslag till
avfallsplan vidare till respektive kommunffillmäktige för beslut under 2020. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.
Bilagor finns digitalt i mejlet med kallelsen, skickas inte per post utan delas ut på sammanträdet. Du
som vill läsa dem innan sammanträdet på papper, kan hämta underlagen på kommunhuset hos
kommunsekretemma.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2020-05-29, § 31 föreslå kommunfullmäkfige

gIl anta avfallsplan för Skinnskattebergs kommun. Planen börjar gälla när samtliga beslut fattas av
Kommunalförbundet samtliga medlemskommuner.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Pentti Lahtinen (S) och Carina Sindor (L).

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att anta avfallsplan för Skinnskatlebergs
kommun. Planen börjar gälla när samtliga beslut fattas av Kommunalförbundet samtliga
medlemskommuner.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att anta avfallsplan för Skinnskattebergs kommun. Planen börjar gälla när samtliga beslut fattas av
Kommunalförbundet samtliga medlemskommuner.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
L.r
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§ 146 KS 2020-382-106

Årsredovisning 2019 Norra Västmanlands Samordningsförbund

Förbundsdirektionen rör Norra Västmanlands Samordningsförbund har beslutat att överlämna
årsredovisning med bokslut för år 2019 till medlemskommunema för fastställande. En tjänsteskrivelse
i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-05-25, § 56 föreslå kommunflullmäktige
att faststäLla upprättad årsredovisning för år 2019 rör Norra Västmanlands Samordningsffirbund, att
bevilja styrelsen och de enskilda ledamölerna ansvarsfrihet samt
att uppmana Norra Västmanlands Samordningsförbund att använda Freveko ARs förbättringsförslag 1
styrelsearbetet 2020.

[ärendet yttrar sig Helena Öling (5).

Roger Ingvarsson (5) och Elisabeth Åberg (L) anmälerjäv och deltar inte i handläggning och beslut i
detta ärende.

Rolf Sass (5) tjänstgör som ersättare för Roger Ingvarsson (S) och för Elisabeth Åberg (L) finns ingen
ersättare.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt värd- och omsorgsutskottet förslag att föreslå
kommunfullmäktige

att fastställa upprättad årsredovisning för år 2019 för Norra Västmanlands Samordningsförbund

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

att uppmana Norra Västmanlands Samordningsförbund att använda Freveko AB:s förbättringsförslag i
styrelsearbetet 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 147 KS2020-117-501

Rapport från 2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen

En rapport från 2019 års tillsyn och handläggning har upprättats för godkännande av
kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-05-25, § 57 f6l kommunstyrelsen
att godkänna rapporten för 2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S).

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag godkänna rapporten rör
2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård och omsorgsutskottets förslag

att godkänna rapporten för 2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 148 KS2020-117-501

Tillsynspian Alkohol 2020

En tillsynspian för 2020 gällande tillsyn och handläggning enligt alkohollagen har upprättats och ska
antas av kommunstyrelsen. En tjänsleskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-05-25, § 58 förslå kommunstyrelsen
att anta upprättad Tillsynsplan Alkohol 2020.

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

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag anta upprättad Tillsynsplan
Alkohol 2020.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

j anta upprättad Tillsynsplan Alkohol 2020.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 149 KS 2020-474-024

Lärarlöner

Den 9 mars 2020 inkom en skrivelse från representanter rör Lärarnas riksrärbund där de skriver att de
sakirnr satsning på lärarlöner i Skinnskattebergs kommun, Förvaltningen behöver se över
löneutvecklingen rör lärarna. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-27, § 89 föreslå kommunstyrelsen

låta förvaltningen, inför kommande lönerevisioner, justera den skeva löneutvecklingen mellan
obehöriga och behöriga lärare.

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

HR-chefen yttrar sig.

Carina Sdndor (L) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att låta förvaltningen, inför kommande
lönerevisioner, justera den skeva löneutvecklingen mellan obehöriga och behöriga lärare.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

låta fön’altningen, inför kommande lönerevisioner. juslera den skeva löneutvecklingen mellan
obehöriga och behöriga lärare.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 150 KS2019415-012

Rapport gällande Allaktivitetshuset Sture

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 §73 att bifalla ett initiativ från Lena Lovén-Rolén (S).
Initiativtagaren beskriver att den politiska ambitionen under många år varit att Sture ska bli ett
aktivftetshus med olika aktiviteter för alla åldrar. 1 föreliggande rapport beskrivs nuläget, framtida
vision och verksamhetsidé samt målsättning rör Allaktiviletshuset Sture.
Förvaltningen ser i dag ingen möjlighet att göra omfördelningar som medger en uppstart av ny
verksamhet vid Sture under pågående verksamhetsår. Om beslut om medel tas i budget 2021 föreslår
förvaltningen att en organisatorisk flytt av Sture från sektor Barn och utbildning till sektor Kultur och
fritid genomför per 1januari 2021.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 73 att återemittem ärendet till förvaltningen för
redaktionella ändringar samt att ersätta avsnitt 10, exempelschemat, med en beskrivande text om hur
man tänkt sig verksamheten.
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-27, § 90 förslå kommunstyrelsen lägga rapporten till
handlingarna inför budgetarbetet 2021.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5) och Carina Såndor (L).

Carina Såndor (L) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att lägga rapporten till handlingarna inför
budgetarbetet 2021.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskoftets förslag

att lägga rapporten till handlingarna inför budgetarbetet 2021.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 151 KS 2019-325-101

Svar på medborgarförslag angående matkostnader för boenden på
Hemgården och Klockarbergsgården

Ett medborgarförslag angående matkostnader för boenden på Hemgården och IGockarbergsgården har
inkommit från Ragnar Eriksson. Kommunhillmäktige beslutade 2019-06-03, § 60 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren föreslår att mat som inte serveras exempelvis vid sjukhusvistelser inte ska bekostas
av de pensionärer som bor på Hemgården och Klockarbergsgården. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-03, § 60 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelse
för beslut och delgivning till kommunfullmäktige.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-28, § 9 ärendet äterremitteras rön’altningen rör
fortsatt handläggning.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-05-25, § 59 förslå kommunstyrelsen
gj avslå medborgarförslaget.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Roger Ingvarsson (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Carina Sändor
(L), Sabine Thungren (S) och Sonny Emtin (SD).

Carina Såndor (L) yrkar att taxoma, bland annat matkostnader, ska ses över inför 2021 och att
medborgarförslaget därmed anses besvarad.

Roger Ingvarsson bifaller till Carinas Såndors (L) förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att taxoma, bland annat matkostnader, ska ses över inför 2021 och att medborgarförslaget därmed
anses besvarad.

‘ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 152 KS 2019-867-101

Svar på medborgarförslag gällande personligt ombud

Ett medborgarförslag angående att böi5a bedriva verksamhet med personligt ombud för vissa personer
med psykiska funktionsnedsättningar har inkommit från Sheila 1 Skog som föreslår att
Skinnskattebergs kommun ska börja bedriva verksamhet med personligt ombud för vissa personer med
psykiska ftmktionsnedsättningar. En tjänsleskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunMlmäktige beslutade 2019-10-07, § 94
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-05-25, § 60 förslå kommunstyrelsen
il bifalla medborgarförslaget.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5), Roger lngvarsson (S), Bo Öberg (M) och Carina Såndor (L).

Carina Såndor (L) yrkar bifall till medborgarförslaget med motiveringen att kommunftillmäktige
besLutade 2019-11-18, § 104 om budgeten för 2020. Där finns medel avsatta för att ingå i samverkan i
Västmanland gällande personligt ombud. Skinnskattebergs kommun har etablerat samarbete med
Västerås stad kring personligt ombud och inväntar nu ett avtal om köp av personligt ombud.

Helena Öling (5) yrkar medborgarförslaget ska anses besvarad med motiveringen att
kommunfullmäktige beslutade 2019-11 -1 8, § 1 04 om budgeten för 2020. Där finns medel avsatta för att
ingå i samverkan i Västmanland gällande personligt ombud. Skinnskattebergs kommun har etablerat
samarbete med Västerås stad kring personligt ombud och inväntar nu ett avtal om köp av personligt
ombud.

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 Carina Såndors (L) förslag att bifalla medborgarförslaget och Hetent
Olings (S) förslag att medborgarförslaget ska anses besvarad och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Helena Olings (5) förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning och voteringen utfaller så att Carina Sändors
(L) förslag får 4 röster och Helena Olings (S) förslag far 7 röster.

Ordföranden finner att kommunflillmäktige beslutar enligt Helena Ölings (5) förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
rr fl’ (‘
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§ 152

Kommunstvrclsen beslutar

att medborgarförslaget ska anses besvarad med motiveringen att kommunMlmäktige beslutade 2019-
11-18, § 104 om budgeten för 2020. Där finns medel avsatta för att ingå i samverkan i Västmanland
gällande personligt ombud. Skinnskattebergs kommun har etablerat samarbete med Västerås stad kring
personligt ombud och inväntar nu ett avtal om köp av personligt ombud.

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
n,n 04P(Q
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§ 153 KS2019-311-10l

Svar på motion gällande installation av duschroboten Poseidon

Bo Öberg och Staffan Strid har lämnat in en motion gällande installation av duschroboten Poseidon.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 19 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Motionärema föreslår att Skinnskattebergs kommun ska installera duschroboten Poseidon
inom äldreomsorgen. Motionärema lyfter i sin motion att rörelsehindrade personer själva ska kunna ta
hand om sin personliga hygien, personaLen undvika tunga lyft och den äldre kan minska halkolyckor.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfi.dlmäktige beslutade 2019-03-Il, § 19 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-05-25, § 61 förslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S). Roger Ingvarsson (5), Carina Sändor (L) och Bo Öberg (M).

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till vård och omsorgsutskottets förslag avslå motionen.

Bo Öberg (M) och Carina Sändor (L) yrkar att anse motionen besvarad med motiveringen att
förvaltningen bör se över intresset och möjligheten att i framtiden installera duschrobotar.

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet åtempptas.

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 vård och omsorgsutskottets förslag avslå motionen och
Bo Obergs (M) och Carina Såndors (L) förslag att anse motionen besvarad med motiveringen att
förvaltningen bör se över intresset och möjligheten att i framtiden installera duschrobotar
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt vård och omsorgsutskottets förslag j avslå motionen.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning och voteringen utfaller så att vård och
omsorgsutskottets förslag fr 5 röster och Bo Obergs (M) och Carina Séndors (L) förslag far 6 röster.

Ordföranden finner att kommunhillmäktige beslutar enligt Bo Öbergs (M) och Carina Såndors (L)
förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 153 forts.

Reservation från Helena Öling (S), Helena Nykänen (S), Pentti Lahtinen (S), Sabine Thungren (S) och
Roger Ingvarsson (5).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad med motiveringen att förvaltningen bör se över intresset och möjligheten
alt i framtiden installera duschrobotar.

Justerandes sign. : Utdragsbestyrkande
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§ 154 KS2019-540-101

Svar på motion angående Riddarhyttans f.d. skola

En motion om Riddarhyttans före detta skola väektes vid kommunflillmäktiges sammanträde
2019-06-03 av Bo Oberg (M) och Staffan Strid (M). Kommunftillmäktige beslutade 20 19-06-03, § 62
att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning. Motionärema skriver bland annat att
Riddarhyttans före detta skola har stora driftkostnader, driftförlusten 2018 var 593 tkr. Motionärema
yrkar att kommunen flyttar förskolan Ekorren, att kommunen i första hand försöker sälja skolan och att
kommunen i andra hand river skolan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunhillmäktige beslutade 20 19-06-03, § 62 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-05-29, § 32 föreslå kommunfiallmäktige
att avslå motionen.

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

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet återupptas.

Carina Såndor (L) yrkar att motionen återremitteras med motiveringen att tjänsteskrivetsen behöver
uppdateras med anledning av lokalutredningen samt att ärendet ska tas upp vid nästa ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att motionen återremitteras med motiveringen att tjänsteskrivelsen behöver uppdateras med anledning
av lokalutredningen samt att ärendet ska tas upp vid nästa ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 155 KS2019-l011-1O1

Svar på motion angående dricksvatten i Skinnskattebergs kommun

En motion om vattenrening i Skinnskattebergs kommun väckles av Bo Öberg (M) och Staffan Strid
(M) vid kommunfiallmäktiges sammanträde 2019-11-18. Kommunflullmäktige beslutade 2019-11-18, §
112 att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning. Motionärema skriver att PFAS
ämnen i dricksvattnet är en onyttig ingrediens. PFAS ämnen finns bland annat i tefionpannor,
vattenavstötande textilbeläggningar samt i brandskyddsmedel och yrkar att Skinnskattebergs kommun
säkerställer att vi renar dricksvattnet med bästa tillgängliga teknik i kommunens
dricksvattenförsörjning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 19-11-18, § 112 att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-05-29, § 33 f&l kommunftallmäktige
att motionen anses besvarad,

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 tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 156 KS 2019-1013-101

Svar på motion angående vaftenrening i Skinnskaftebergs kommun

En motion om vattenrening i Skinriskattebergs kommun väcktes av Bo Öberg (M) och Staffan Strid
(M) vid kommunflullmäktiges sammanträde 2019-11-18. Kommunflullmäktige beslutade 2019-11-18, §
114 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionärema skriver att det blir allt
mer aktuellt med bästa vattenreningsteknik. Motionärema oroas för läckage av läkemedeisrester i
kommunens vattendrag och yrkar att Skinnskattebergs kommun säkerställer att vi renar vårt vatten med
bästa tillgängliga teknik i kommunens reningsverk i Nedre Vättern, Lillsvan (Färna) och i
Riddarhyttan. En tjänsleskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunflullmäktige beslutade 2019-1 1-18, § 112
att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-05-29, § 34 föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (5) och Pentti Lahtinen (5).

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att föreslå kommunflillmäktige
motionen anses besvarad.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 157 KS 2020-556-101

Initiering — ang. Informera om hur viktig Västerås Flygplats är för
skogsbrandbekämpningen i vår kommun!

Ett initiativ i mbricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M).

1 ärendet yttrar sig Helena Öling (S), Bo Öberg (M). Pentti Lahtinen (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD)
och Carina Såndor (L).

Bo Öberg (M) och Ulf Kjelhn (C) yrkar bifall till initiativet.

Pentti Lahtinen (S) yrkar att avslå initiativet.

Carina Sändor (L) och Elisabeth Åberg (L) avstår från att delta i beslutet.

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet återupptas.

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

Ordröranden redogör rör propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) och Ulf Kjellins (C) rörslag bifalla initiativet
och Pentti Lahtinens (S) förslag avslå initiativet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt och
Pentti Lahtinens (5) förslag avslå initiativet.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå initiativet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 158

Förberede’se, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning rdr Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, § 188 och
reviderad av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är kommunens
samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsrörbund, NVU, Norra Västmanlands
Samordningsrörbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-Dalarna Lönenämnd.

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

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

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

Carina Såndor (L) rapporterar från Regional Västmanlands Strategiska Regionala Beredning.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 159

Ovriga rapporter

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

Helena Öling (S) rapportera från sammanträde med mera AB och Ekomuseum Bergsiagens årsstämma.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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

Delegations beslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

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

Kommunstyrelsen beslutar

jg godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 161

Delgivningar

Skinnskatlebergs kommun
2020-05-25
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2020-05-25

Skinnskattebergs kommun
2020-05-26
Barn och utbildningsutskottet, inställt.

Skinnskatlebergs kommun
2020-05 -2 7
Ledningsutskottet, protokoll 2020-05-27

Skinnskattebergs kommun
2020-05-29
Tekniska utskottet, inställt.

SKR & Sobona Cirkulär 20:25
2020-05-14
Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen

SKR & Sobona Cirkulär 20:27
2020-05-29
Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning
av coronapandemin

SKE & Sobona Cirkulär 20:20
2020-05 -02
Budgetfömtsättningar för åren 2020—2023

NVU
2020-05-25
KS 2020-533-1 06
Budgetprognos per 2020-03-31

Region Västmanland
2020-05-27
KS 2020-511-609
Undersökning Liv och hälsa ung.

Protokollsutdmg Ljusnarsbergs kommun, KS § 144
2020-04-29
Remissvar, medlemsavgift för medlemskap i intresseföreningen Bergslaget 202!

• Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 161 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 62

Övriga frågor

Ewa Olsson Bergstedt (SD) ställer en fråga om sommarens öppettider på förskolan i Hed.

Kommunchefen kommer att svara via meji om sommarens öppeltider på förskoloma i ytterområdena
till kommunstyrelsen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Postlista Skinnskattebergs
kommun

Händelse

TARJA ISOMÄKI
Händelse - Avdelningskod: ‘KS’; Händelsekategorikod: ‘DELB; Händelsedatum: ‘2020-06-
02.. .2020-06-0 7’

Inkommande VED
L

-q k , .

Utvecklingsmedel rör byalagsprojek-t 2020
- Anmälan av delegationsbeslut
iF

Upprättad TIS

:1-

Delegation, attesträtt,
Delegationsbeslut

beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Al. Bidrag till Förening, 2 st beviljade 200508.

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt,
Delegationsbeslut

beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
AS. Ordförandebeslut, 200512 gällande skolluneh till gymnasieelever med
anledning av Covid 19.

K S-2 02 0-5 4 2 2020-06-02

Delegation, attesträtt, beslutanderätt
Delegationsbeslut

KS-2020-542 2020-06-02

Delegation, attesträtt, beslutandertitt
Delegationsbeslut

KS-2020-542 2020-06-02

Delegation, attesträtt, beslutanderätt
Delegationsbeslut

KS-2020-512 2020-06-02

Delegation, attesträtt, beslutanderätt
Delegationsbeslut

-o

Upprättad TIS

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
AlS. Föra kommunens talan inrör domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag. Fullmakt tillSweco Management AB att för
aSKgbs kommuns talan hos Lantmäteriet.

Uppränad TIS

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
PS. Anställning. Samråd i ledningsutskottet 2020-04-29, 60 gällande Carina
Gullemo.

Upprättad TIS

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
l lO. Beslut om fråga om hjälp i hemmet i perioden 190901-200330 har 28 st
jml 4 kap l § SoL bevilja bestånd trygghetslarm, 105 st bevilja bistånd
hemtjänst.

Upprättad TIS

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
III. Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform. 1 perioden
190901-2000430 har 5 st beslut jml 4 kap 1 § SoL bevilja säbo.
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2020-06-07
Urval:
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Ärendetyp
Händelsekategori
Sekretess
KS-2020-238

Hän d elsedatum Riktning Handlägga re
Fastighetsbeteckning
Ärendemening
Rubrik
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Kommunstyrelse. konmunfullmäktige
Delegationsbeslut

2020-06-02
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KS-2020-542 2020-06-02
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Hän delse
Diarienummer Iländelsedalum Riktning Ilandläggare Tillhör postlistaNamn Fastighetsbcteckning
Ärendetyp Ärendemening
Händelsukategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut 115. Beslut ifråga om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård i

perioden 190901-200430.47 st beslut tagitsjml 4 kap 1 SoL bcvilja
heldygnsplacering, 1 st beslut att avsUt ansökan om heldygnsplacering.

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut 125. Beslut om flirdtjänst inki beslut om ledsagare och fordonstyp, enligt

fastställda regler. 1 perioden 190901-200430 har 15 st beslut jml 6-7 § lag
om färdtjänst bevilja resa med färdtjänst. 2 st beslutjml 8 lag om färdtjänst
bevilja ledsagare,

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbestut 126.Beslut om tilisränd riksflirdstjänst. 1 perioden 190901-200430 har 33

beslut tagits actjml 4-7S bevilja resa riksfärdstjänst. 2stjml 6 bevilja
ledsagare vid riksflirdstjänst.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 14. 1 perioden 200501-0531, LVU Umgängesbegmänsning enl 14 § lp,1 st.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 29. LVU Placering familjehem Il §. 2 st. ii perioden 200501-0531,

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 42. 1 perioden 20050 1-0530. Ek. delta i praktik/kompetenshöjande

verksamhet SoL: 3 st. Ek.bistånd beviljas: 83 st. Ekbistånd utredning SoL
11:1 inleds, 3 st. E.bistånd SoL 4:1 20 st. avslag.

KS-2020-532 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOL 47. 1 perioden 200501-05-3!. BoL strukturerad öppenvärdsinsats SoL

4:1 beviljas: 1 st.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, aftesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 48.1 perioden 200501-0530. BoU placering familjehem SoL 6:1: 1 st

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2006 L6Delegationsbeslut SOC 53. BoU vård utanför eget hem SoL 4:1 avslutas. l st i perioden 200501
-0530.

2 (3)



Händelse
Diarienummer Iländelsedatum Riktning Ilandliiggarc Tillhör postlistaNamn Fastighetsheteckning
Ärendetp Ärendemening
Händelsekalegori Rubrik
Sekretess
KS-2020-542 2020-06-07 Uppränad TIS

Delegation. aUesträtt, beslutanderiitt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut S0C54.BoU kontaktfamilj SoL4:1 beviljas: 1 sti perioden2005Ol-0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 69. Vuxna utredning eni SoL 11:1 inleds. 9 st i perioden 200501-0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunst relsen 200616
Delegationsbeslut SOC 70. B0U utredning ent SoL! 1:1 inleds ej. 20 st. i perioden 200501-

0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad T[S

Delegation. attesträtt. beslutanderätt Delegationsbesiut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 71. BoU utredning enl SoL 11:1 avslutas med åtgärdsd: st i perioden

20050 1-0530.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 72. Vuxna utredning enl SoL 11:1 inleds ej: 24 st. i perioden 200501-

0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC S3. Vuxna öppenvårdsinsats SoL3:l beviljas. 4 st. i perioden 200501-

0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 95. Vuxna utredning eni 7 § LVM avslutas. 5 st i perioden 200501-

0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut Kommunst relsen 200616
Delegationsbeslut SOC 101. Faderskap fastställt. 1 st i perioden 200501-0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 133. Överkalgande beslut omprövas ej enl 27 §. 1 st i perioden 20050 1-

0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderän Deiegationsbesltn Kommunstvrelsen 200616
Delegationsbeslut SOC 171. Övrigt yttrande avges, avvaktar dom. 2 st i perioden 200501-0531.
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