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Plats och tid Aulan Aspebäcken, den 29september2020 kl. 08:30 — 16:55

Innan sammanträdets början informerar Michael Gustavsson om verksamheten på Kulmrresen’atets folkhögskola.

Beslutande Lena Lovén Rolén (S), ordförande
Helena Oling, (S), 1:e vice ordf.
Carina Sändor (L), 2: e vice ordf.
Pentti Lahtinen (S)
Roger Ingvarsson (S) § 163- 203
Sabine Thungren (5)
Elisabeth Åberg (L)
Bo Oberg (M)
Helena Norrby, (C)
Ewa Olsson Bergstedt (SD)
San von Walden, (SD) tjänstgörande. ers.
Malm Friback, kommunikatör § 164—165

Övriga deltagare Ulf Kjellin (C), ej tjänstgörande ers.
Helena Nykänen (5), ej tjänstgörande ers. 163—203, tjänstg. ers § 204—214
Anders Nordenbris (L). ej tjänstgörande ers.
Tarja Isomäki, kommunsekrelerare
Thomas Vilander, kommunsekreterare

Utses att justera: Pentti Lahtinen (5) och Elisabeth Åberg (L)

Undenskrifter: Plais och tid Kommu ntoret måndag den 5 oktober kl. 11:00
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Paragrafsammanställning

§ 163 Revisionen informerar
§ 164 Kommunstyrelsens ordförande informerar
§ 165 Kommunchefen informerar
§ 166 Personuppgiftsincidenter — information
§ 167 Information till huvudman från Sektor barn och utbildning
§ 168 Bredbandsuthyggnaden i Skinnskattebergs kommun — information
§ 169 Kvalitetsrappon läsåret 2019/2020
§ 170 Samordningsfirnktion för Elevhälsan
§ 171 Årsredovisning 2019 Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU)
§ 172 Upplösningsavtal Norra Västmanlands Utbildningsfärbund, NVU
§ 1 73 Lönepolicy Skinnskattebergs kommun
§ 174 Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020—2023
§ 175 Skinnskatteberg kommuns policy för informationsteknik, IT-policy
§ 176 Omfördelning av investeringsmedel
§ 177 Organisatorisk flytt av verksamhet IT strategi och service
§ 178 Regional utvecklingsstmtegi, RUS, för Västmanlands län
§ 179 Delårsrappon med årsprognos 2020
§ 180 Budgetuppföljning april med årsprognos 2020
§ 181 Attestreglemente med tiLlämpningsanvisningar
§ 182 Utbetalning av kommunalt partistöd
§ 163 Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och sjukvården

2020-0 1 -01 -2020-06-30
§ 184 Antagande av patientsäkerhetsberättelse för 2019
§ 185 Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen enligt 14 kap. 6 §

socialtjänstlagen - Lex Maria
§ 186 Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen enligt 14 kap. 6 §

socialtjänstlagen — Lex Maria
§ 187 Hantering av tillfällige Mlmäktige beredning — kommunens lokalhantering
§ 188 Omfördelning av investeringsanslag till soleeller på för- och grundskola — Åwgcmiss frän KF

§ 189 Detaljplan för brandstation inom Skinnskattebergs tätort
§ 190 Skinnskattebergs kommuns lokala trafikföreskrift om högsta tillåtna

hastighet på väg 233 i tätorten Skinnskatteberg
§ 191 Svar på motion angående att göra Malmaskolan till placeringsskola
§ 192 Svar på motion angående införande av LEAN
§ 193 Svar på motion angående införande av elektronisk dosett
§ 194 Svar på motion om detaljplan för Skinnskattebergs kommuns tätorter
§ 195 Svar på motion om + 65 boende
§ 196 Svar på motion om att bygga flerfamiljshus
§ 197 Svar på motion om detaljplan rör industriområden
§ 198 Svar på motion om Riddarhyttans före detta skola
§ 199 Svar på motion om soiceller på kommunens byggnader
§ 200 Svar på motion om tigged
§ 201 Svar på motion om omvandling av f.d. Björken
§ 202 Svar på motion om att främja brukandet av “ödehusen
§ 203 Svar på initiativ om användning av häst vid avverkning enligt skogsbmksplan
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§ 204 Svar på medfinansiedng av bron i Nibbarsbo
§ 205 Mdring av kommunffihlmäktiges beslut 2019-06-03, § 52 svar på motion

gällande avstyckning av mark i Filma
§ 206 Svar på medborgarförslag angående Klockarberget
§ 207 Svar på medborgarförslag om motion och säkerhet
§ 208 Svar på medborgarförslag om odlingslotter rör kommunens för kommunens invånare
§ 209 Svar på medborgarförslag angående belysning på Strandpromenaden
§ 210 Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och beredningar med

samverkansorgan
§ 211 Ovdga rapporter
§ 212 Delegationsbeslut
§ 213 Delgivningar
§ 214 Ovriga frågor
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§ 163

Revisionen informerar

Kommunslyrelsen fr på sammanträdet information från revisionen.

Revisionens ordförande informerar att revisionen är igång med en granskning av ekonomisk styrning
på sektor vård- och omsorg.
Revisionen har planerat in möten med samtliga utskott, miljö- och byggnadsnämnden och
kommunstyrelsen under hösten.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

fl notera informationen till protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 164

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Aktuell information ska ges av kommunstyrelsens ordförande vid varje sammanträde med
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om socio ekonomisk inflyttning, tillsammans med
enhetschefen på IFO har KSO sökt upp fastighetsägare om kommunen för en dialog.

Korsningen vid Gunillbo, statistiken hos trafikverket överensstämmer inte med det faktiska antalet
olyckor i korsningen.

Håkan Söderlund, nya skuldrådgivaren, bjuds in till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

From 1juli 2020 har kommunen ingått avtal med Västra Mälardalens kommunalförbund om
tjänsteköp av handläggning av bostadsanpassning.

Godsstråket. inget nytt men ärendet är under arbete i samarbete med andra kommuner utmed
sträckan.

Medborgardialog hölls ijanuari i år, det skulle mynna ut i ttygghetsvanddng men igångsättandet har
stannat upp, ingen har hitintills visat intresse rör att administrera dessa vandringar.

Glokala Sverige, en utbildning planeras till första halvåret 2021.

1 ärendet yttrar sig Sabine Thungren (5), San von Walden (SD) och Pentti Lahtinen (5).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå 1111 beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanträdet ajoumeras för paus.

Sammanträdet åtempptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 165

Kommunchefen informerar

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

Kommunchefen informerar om att n’aItningens utmaning är budget fär 2021.
Vi böijar nästa sammanträde med kommunstyrelsen den 27 oktober med ett kort ledningsutskott med
en punkt, budget 2021.

Kommunchefen har påböijat en informationsmnda i kommunen, att informera samtliga medarbetare
om utvecklingen av Skinnskattebergs kommun.

1 kommunens budget finns avsatt 100 000 kr till ett konstverk, plan finns att placera ett verk utmed
strandpromenaden. Ett förslag är framtaget, Sländan, som finns till beskådan på Galleri Astley.

Kommunikatören informerar om den nya digitala plattformen, Fokus Skinnskatteberg. Den kommer
att släppas 15 oktober på hemsidan.

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

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

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 166

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar ledningsutskottet om uppläckta personuppgifisincidenter.

Till dagens sammanträde finns inga incidenter att rapportera.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 167

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Ordförande i barn- och utbildningsulskottet ffiredrar ärendet.

Under perioden 2020-04-28—2020-09-04 har följande rapporterats:

Inget fysiskt våld, inga kränkande tilltal men 7 övriga incidenter.
7 tillbud under tiden 2020-02-0 1 -2020-09-04.

Åtgärder är vidtagna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Sabine Thungren (5), Helena Norrby (C), San von
Walden (SD), Roger Ingvansson (5), Anders Nordenbris (L), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och
Pentti Lahtinen (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar

notera informationen till protokollet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 168 KS 2020-799-101

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 röretag. Dessföriiman och därefter har lokala arbetsgrupper och kommunens
bredbandssamordnare arbetat hårt rör 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 ledningsutskottet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 98 röreslå kommunstyrelsen att lägga informationen till
handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Icdningsutskottets förslag

lägga informationen till handLingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 169 KS 2020-619-600

Kvalitetsrapport läsåret 201912020

Förvaltningen vill infomiera huvudmannen gällande rörskolans och grundskolans kvalitetsrapporter
får läsåret 2019/2020. En tjänsteskHvelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-09-04, § 28 föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Barn-och utbildningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 170 KS 2020-617-624

Samordningsfunktion för elevhälsan

1september2018 upprättades en ny funktion som samordnare för elevhälsans medicinska insats i
Västmanland. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och utgör en instans som har
möjlighet att fanga upp elever med hälsoproblem i åldersgmppen 6 - 19 år. Syftet med
samordningsftinktionen är att ha en tydlig representant för elevhälsans medicinska del1 stödja
metodutveckling, initiem kompetensutveckling, delge information om nyheter och lagstiftning, leda
nätverk mm. Skinnskattebergs kommun ska fortsätta att ingå i den länsövergdpande
samordningsfunktionen för elevhälsan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-09-04, § 29 föreslå kommunstyrelsen
att förlänga samordningsftmktionen rör elevhälsans medicinska dcli Västmanlands län t.o.m.
2021-12-3 1.

1 ärendet yllrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Barn-och utbildningsutskottets förslag

förlänga samordningsfunktionen för elevhälsans medicinska dcli Västmanlands län t.o.m.
202 1-12-3 1.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 171 KS 2020-481-106

Årsredovisning 2019 Norra Västmanlands Utbildningsförbund
(NVU)

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands samordningsförbund, NVU har överlämnat
årsredovisning samt revisionsberättelse fdr 2019 till medlemskommunerna för fastställande. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-09-04, § 30
att överlämna förslag till beslut gällande att fastställa upprättad ärsredovisning 2019 Norra
Västmanlands Utbildningsförbund (NWU) och Lbevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet till kommunstyrelsen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastställa upprättad årsredovisning 2019 Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU).

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 172 KS 2019-542-106

Upplösningsavtal Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU

Arbetet med att upplösa förbundet kan delas upp i tre etapper; framtagning av ett så kallat
upplösningsavtal, genomförande av avtalet och själva överföringen av verksamhet till Fagersta
kommun.

En tjänstemannagrupp har bildats för arbetet med att ta fram förslag till upplösningsavtal.
Tjänstemannagruppen består av kommunchefema för Fagersta1 Norberg och Skinnskatteberg.
Kommunchef för Fagersta kommun är sammankallande. Kommunchefema biträds av
utbildningschef vid NVU, ekonomichefer, HR-chefer, och utbildningschefer.
KommunhilLmäktige har att ta ställning till upplösningsavtalet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 101 föreslå kommunfiallmäktige
att godkänna f&lag till upplösningsavtal, inklusive bilagor.
att förbundets styrning fram till och med verksamhetsövergången till Fagersta kommun vid
halvårsskiftet 2021 ska ske utifrån ett långsiktigt perspektiv och med god ekonomisk hushållning.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

godkänna förslag till upplösningsavtal, inklusive bilagor.

förbundets styrning fram till och med verksamhetsövergången till Fagersta kommun vid
halvårsskiftet 2021 ska ske utifrån ett långsikligt perspektiv och med god ekonomisk hushållning.
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§ 173 KS 2020-664-101

Lönepolicy 1 Skinnskattebergs kommun

Förvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad lönepolicy för Skinnskattebergs kommun. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 102 föreslå kommunhillmäktige

anta reviderad lönepolicy.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunsflrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att anta reviderad lönepolicy.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 174 KS2020-772-10l

Handlingspian för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020—
2023

Förvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad handlingsplan för arbetet med finskt
förvaltningsområde att antas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 103 föreslå kommunstyrelsen

anta reviderad handlingspian.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anta reviderad handlingsplan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 175 KS 2020-657-101

Skinnskatteberg kommuns policy för informationsteknik, IT
policy

Skinnskattebergs kommun har ingen nu gällande IT-policy, därför har föa1tningen upprättat ett
förslag till IT-policy rör Skinnskattebergs kommun att antas av kommunffihlmäktige. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 104 föreslå kommunfiullmäktige
att anta upprättat förstag till Skinnskatteberg kommuns policy för informationsteknik, IT-policy.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo all gå 1111 beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunsb’relsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättat rörslag till Skinnskatteberg kommuns policy för informationsteknik, IT-policy.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 176 KS 2020-725-042

Omfördel ning av investeringsmedel 2020

Förvaltningen har inte nyttjat hela budgeten för investeringen i GIS projektet (Geo data och
kartsystemet), orsaken är omtag i befintligt system med inköp av ny hårdvara samt uppdatering.
KommunMlmäktige beslutade 2019-11-18 §104 om budget på 1 000 000 kr riktat för inköp till
GIS projektet. Förvaltningen har tagit fram förslag till kommunftllmäktige att omfördela 650 000
kr från GIS till IT Infrastruklur. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 105 föreslå kommunMlmäktige
att omfördela investeringsmedel på 650 000 kr till IT-infrastmktur från 015 projektet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ledningsutskoftets förslag föreslå kommunfullmäkfige

il omfördela investeringsmedel på 650 000 kr till IT-infrastniktur från GIS projektet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 177 KS 2020-700-101

Organisatorisk flytt av verksamhet IT strategi och service

Ekonomiavdelningen, Personal och kansliavdelningen samt kommunikation har sin
organisatoriska tillhörighet under kommunledningen. En naturlig tillhörighet då verksamhetema
ska ses som “stödfianktioner” till kommunens kämverksamheter. Verksamheten inom IT strategi
och service är också en “stödhinktion” till övriga verksamheter. En central placering under
kommunledningen kommer säkra implementedngen av IT relaterade ärenden och frågor, den
kommer även leda till en tydlig pdodtedng och ett optimalt resursutnyttjande. Våra
stödflrnktioner ska ses som gemensamma resurser och vid en placering under kommunledningen
förtydligas detta.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 106 föreslå kommunstyrelsen
att IT strategi och service flyttas från sektor Teknik och service till kommunledningen
2020-10-01.
att återstående del av budget 2020 för IT strategi och service flyttas till kommunledningen IT
strategi och service fr.o.m. 2020-10-0 1 benämns IT avdelningen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskuttets förslag

att IT strategi och service flyttas från sektor Teknik och service till kommunledningen
2020-10-01.

att återstående del av budget 2020 rör IT strategi och service flyttas till kommunledningen.

att IT strategi och service fr.o.m. 2020-10-01 benämns IT avdelningen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 178 KS2019-433-106

Regional utvecklingsstrategi, RUS för Västmanlands län

En ny version av förslag till regional utvecklingsstmtegi, RUS, redovisades vid strategisk regionaL
beredningens möte 2020-04-03, § 22, där beredningen föreslogs ställa sig bakom förslaget inför
beslut i RegionMimäktige samt att rekommendera länets kommuner att ställa sig bakom
rörslaget. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 107 ffireslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun ställer sig bakom fbrslaget till Regional utvecklingsstrategi, RUS.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun ställer sig bakom förslaget till Regional utveeklingsstrategi, RUS.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 179 KS 2020-726-042

Delårsrapport med årsprognos 2020.

En delårsrapport med årsprognos för 2020 rör Skinnskattebergs har upprättats och ska godkännas
av kommunflullmäklige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 108 föreslå kommunMimäktige
att lägga delårsrapport per 2020-07-31 med årsprognos 2020 till handlingarna.
jj uppdra till kommunchefen att fortsätta röränddngsbetet fdr att minska kommunens
nettokostnader långsiktigt.

Kommunchefen fördrar ärendet.

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

Helena Norrby (C) yrkar att notera till protokollet, att kommunstyrelsen har önskemål om tydligare
information från om det ekonomiska läget i NVU. Ordföranden i NVU bjuds i till nästa
sammanträde med kommunstyrelsen.

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

Kommunstvrelsens beslutar

att notera till protokollet att kommunstyrelsen har önskemål om tydligare information från NVU
om det ekonomiska läget. Ordföranden i NVU bjuds i till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

fl lägga delårsrapport per 2020-07-31 med årsprognos 2020 till handlingarna.

uppdra till kommunchefen att fortsätta förändringsarbetet för att minska kommunens
nettokostnader långsiktigt.

( Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 180 KS 2020-784-042

Budgetuppföljning april med årsprognos 2020.

Kommunstyrelsens beslutade 2020-05-19, § 108 att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag
till minskade nettokostnader med 6 mnkr. En tjänstesbivelse i ärendet f5nns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, 108 att ge förvaltningen i uppdrag att göra
redaktionella ändringar,
j 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 vikarier omgående, samt att beslutet gäller tillsvidare.

Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 109 föreslå kommunstyrelsen
uppdra åt kommunchefen att verkställa beslutade förslag för nettokostnadssänkningar om 2 530

tkr.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Carina Såndor (L) och Sabine Thungren (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskoftets förslag

att uppdra åt kommunchefen att verkställa beslutade f&lag för nettokostnadssänkningar
om 2 530 tkr.

[Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 181 KS 2020-484-002

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Enligt kommunens diarium finns inte något gällande attestreglemente f6r Skinnskattebergs
kommun. Ekonomiavdelningen har tagits fram ett förslag till attestreglemente med
tillämpningsanvisningar för kommunflillmäktige att anta. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 110 föreslå kommunftillmäktige
att anta förslag till attestreglemente, samt tillämpningsanvisningar.
att attestreglementet med tillämpningsanvisningar gäller tills vidare.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskoflets föreslå kommunfullmäktige

anta rölag till attestreglemente, samt tillämpningsanvisningar.

att attestreglementet med tillämpningsanvisningar gäller tills vidare.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 182 KS 2020-205-101

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021.

KommunMimäktige ska enligt kommunallagen årligen besluta om utbetalning av kommunalt
partistöd. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 111 föreslå kommunhillmäktige
att partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunfiallmäktige i budget år 2021.
att partistöd för år 2021 utbetalas till följande partier Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Sverigedernokraterna och Vänsterpartiet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets föreslå kommunfullmäktige

partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunfiallmäktige i budget år 2021.

partistöd för år 2021 utbetalas till följande partier: Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
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§ 183 KS 2020-680-700

Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och
sjukvården 2020-01-01—2020-06-30

Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse där statistik över inrapporterade avvikelser
gällande hälso-och sjukvård redovisas per helår. Som ett komplement tilL detta dokument
upprättas varje år en delrapport för årets första 6 månader över inrapporterade avvikelser gällande
hälso-och sjukvård. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en rapport gällande
inrapporterade avvikelser i hälso-och sjukvård för tiden 2020-01-01-2020-06-30. En
tjänsteslcivelse i ärendet finns upprättad

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottel beslutade 2020-08-31, § 77 föreslå kommunstyrelsen

lägga rapporten till handlingarna.

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

Roger lngvarsson yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag att lägga rapporten till
handlingarna.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt värd- och omsorgsutskoftet förslag

lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 184 KS 2020-679-700

Antagande av patientsäkerhetsberättelse för 2019

Enli2t patientsäkerhetslagen, 2010:659, ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i
en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska skrivas senast den 1 mars
varje år och göras tillgänglig för den som vill ta del av den. Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS, har upprättat patientsäkerhetsberättelse rör 2019. En tjänstesksivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-08-3 1, § 78 föreslå kommunstyrelsen

anta upprättad patientssäkerhetsberättelse rär 2019.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Roger Ingvarsson (5).

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottet rörslag anla upprättad
patientssäkerhetsberättelse för 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Vård- och omsorgsutskottets förslag

fl anta upprättad patientssäkerhetsberättelse f6r 2019.



Skinnskatte
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-09-29 Sid. 221

§ 185 KS 2020-551-700

Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen
enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen — Lex Sarah

En anmälan inkom från sjuksköterska vid hemsjukvården att en av hennes patienter utsatts för ett
missförhållande i hemmet av en personlig assislent. Av den anledningen inledde föaltningen en
utredning angående ett missförhållande inom älderomsorgen enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen —

Lex Sarah. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-08-31. § 79 föreslå kommunstyrelsen
att avsluta utredningen med de redovisade vidtagna åtgärderna.

lägga informationen till handlingarna.

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

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå 611 beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Vård- och omsorgsutskottets förslag

att avsluta utredningen med de redovisade vidtagna åtgärderna.

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 186 KS 2020-552-700

Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen
enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen — Lex Sarah

En timanställd vikarie kontaktar enhetschef för Klockarbergsgården gällande en händelse som
skett dagen innan i verksamheten. Det föranledde till en utredning angående misstanice om
missförhållande inom äldreomsorgen enligt 14 kap. 6 § Socialtjänstlagen - Lex Sarah. En
tjänsteslcivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-08-31, § 80 föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (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 aU gå III! beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Värd- och omsorgsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 187 KS 2020-793-101

Hantering av tillfällig kommunfullmäktige beredning —

kommunens lokalberedning

Kommunstyrelsens beslutade 2020-06-08, § 51 att skicka rapporten till kommunstyrelsen för
hantering. Information i ärendet är skickat per mejl till kommunstyrelsens ledamöter och en
vidare diskussion sker på sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunflullmäktige beslutade 2020-06-08, § 51
j lyfta ur avsnitt 4 i rapporten.

godkänna rapporten.
alt skicka rapporten till kommunstyrelsen f6r hantering.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M), Carina Såndor (L), Helena Norrby (C),
Ewa Olsson Bergstedt (SD), Sabine Thungren (S),

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Carina Séndor (L) och Elisabeth Åberg (L) yrkar förvaltningen far i uppdrag att färdigställa
den tidigare kommunMlmäktigeberedningens uppdrag avseende kommunens lokalnyttjande, för
att skapa en långsiktig strategi/inriktning fär nyttjandet av kommunens fastigheter, där nuvarande
och kommande lokalbehov säkerställs och där lokalerna används på ett kostnadseffektivt sätt.

Helena Norrby (C) yrkar att förvaltningen tar fram förslag på vilka byggnader förvaltningen bör
husera i, utifrån det bästa möjliga ur ekonomiskt och långsiktigt perspektiv, samt tar fram
prisuppgift för kostnader rör såväl renovedng som flytt.
att förvaltningen tar fram förslag samt en kostnadsberäkning på hur servicen och tillgängligheten
av kommunens tjänster och tjänstepersoner kan säkras för medborgarna om kontor flyttas från
centnun.
att samtliga fastigheter som inte nyttjas eller kommer nyttjas av kommunen hanteras enligt den
rådande fastighetspolicyn, dvs att de ska övervägas att säljas.

Sammanträdet ajourneras fdr lunch

Sammanträdet åternpptas

Lena Lovén Rolén (5). Helena Öling (5), Pentti Lahtinen (5), Rogen Ingvarsson (5), Sabine
Thungren (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Sati von Walden (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.
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§ 187 forts

Ordföranden ställer proposition på Helena Norrbys (C) förslag och Carina Såndors (L)
förslag och finner all kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Såndors (L) förslag.

Kommunstvrelsen beslutar

rar i uppdrag att flirdigställa den tidigare kommunftillmäktigeberedningens
uppdrag avseende kommunens lokalutnytrjande, för att skapa en långsiktig strategi/inriktning för
nyttjandel av kommunens fastigheter, där nuvarande och kommande lokalbehov säkerställs och
där lokalerna används på ett kostnadseffektivt sätt.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 188 KS 2020-149-040

Omfördelning av investeringsanslag till soiceller på för- och
grundskola

KommunMlmäktige beslutade 2019-11-18 § 104 i budgeten att anslå 1100 000 kr i
investeringsbudget riktade till köp av Solgårdens modulenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2020-
04-07, § 57 att omfördela det antagna investeringsanslaget på 1100 000 kr till köp av Solgårdens
modulenhet till investering och installation av solceller till kommunens rör- och grundskola.
1 reglementet för kommunstyrelsen antaget av (KF 2018-03-05 § 4) Delegation från
kommunfullmäktige 12 saknas delegation av beslutsrätl kring redan tagen budget.
Kommunifillmäktige beslutade 2020-06-08, § 52 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

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

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

Solgårdens modulenhec till engångssatsning Utökat fdrsöifningsstöd tillfälligt och 700 000 kr
till reinvestering avdn’altningsfastighet.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 130 att kommunstyrelsens beslut 2020-04-07,
§ 57 Omfördelning av investeringsanslag till solceller på för-och grundskola upphävs.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 130 föreslå kommunMlmäktige omfördela antagna
investeringsanslaget på 1100 000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till investering och
installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

Kommunflillmäktige beslutade 2020-06-08, § 52 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Helena Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt (SD),
Bo Oberg (M), Pentti Lahtinen (5), Sabine Thungren (5), Anders Nordenbris (L) och
Carina Såndor (L).

Helena Norrby (C) yrkar enligt tidigare beslut, 2020-04-07, § 57 att omfördela antagna
investeringsanslaget på 1100 tkr till köp av Solgårdens modulenhet till investering och
installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag
med efterföljande beräknade driftskostnader för solceller på Klockarbergsskolan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 188 fons.

Carina Såndor (L) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsförslag inklusive
driftskostnader för att installera solceller på kommunens för- och grundskola.
att förvaltningen även får i uppdrag att ta fram förslag på finansiering.

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

Ordföranden ställer proposition på Helena Norrbys (C), Ewa Olsson Bergstedts (SD) och
Carina Sindors (L) förslag och finner all kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Såndors
(L) förslag.

Helena Norrby (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kommunstvrelsen beslutar

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsförslag inklusive driftskostnader för att
installera solceller på kommunens för- och grundskola.

att förvaltningen även far i uppdrag att ta fram förslag på finansiering.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 189 KS2019-643-lO1

Detaljplan för brandstation inom Skinnskattebergs tätort

Ett förhandsbesked om bygglov söktes hos Miljö och byggnadsnämnden som 2018-06-21, § 61
beslutade avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av brandstation inom fastigheten
Skinnskattebergs-Eriksbo 3: 1. Av beslutet framgår föLjande beträffande bakgrunden till och
skälen för beslutet. Ansökan avser nybyggnation av brandstation på ca 1100 kvadratmeter.
Åtgärden är planstridig då området enligt plan är för bostadsändamål. Beslutet överklagades till
Länsstyrelsen som 2018-09-18 avslog överklagandet För att en ny brandstation skall vara möjlig
att bygga på tänkt plats behöver en detaljplaneändring komma till stånd. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 94, ge förvaltningen i uppdrag att verkställa köp av
fastigheten Skinnskatteberg- Eriksbo 3: 1 mot en kostnad av maximalt 300 000 kr. exklusive
kostnad för avstyckning, att finansiering för inköp av tomtmark samt lantmäterikostnad för
avstyckning av fastigheten sker genom redan beslutade medel för projektering.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-13, § 77 ge förvaltningen i uppdrag verkställa köp av
fastigheten Skinnskatteberg-Prästgården 1: 1 en kostnad av maximalt 30 000 kr, exklusive kostnad
för avstyckning/fastighetsbildning. att fmansiedng för inköp av tomtmark samt lantmätedkostnad
för avstyckning/fastighetsbildning av fastigheten sker genom redan beslutade medel för
projektering.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 40 föreslå kommunstyrelsen
att förvaltningen lär i uppdrag att driva ärendet vidare med samråd/utstäLlning.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att förvaltningen får i uppdrag att
driva ärendet vidare med samråd/utställning.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att förvaltningen far i uppdrag att driva ärendet vidare med samråd/utställning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 190 KS2020-308-5ll

Skinnskattebergs 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 80 km i timmen
från idag 90 km i timmen. 1 tätorten Sbnnskatteberg har kommunen från tätortsgränsen 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. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 110, att godkänna förslag till lokal trafikföreskrift och
skicka den på remiss till Trafikverket.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 41 föreslå kommunMlmäktige
anta Skinnskattebergs kommuns lokala föreskrifter om högsta tillåtna hastighet på väg 233 i

tätorten Skinnskatteberg.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Pentti Lahtinen (S), Anders Nordenbris (L) och San von
Walden (SD).

Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag ffireslå kommunMlmäk-tige att anta
Skinnskattebergs komrnuns lokala föreskrifter om högsta tillåtna hastighet på väg 233 i tätorten
Skinnskatteberg.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå 1111 beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

fl anta Skinnskattebergs kommuns lokala föreskrifter om högsta tillåtna hastighet på väg 233 i
tätorten Skinnskatteberg.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 191 KS2020-231-031

Svar på motion angående att göra Malmaskolan till
placeringsskola

En motion angående att göra Malmaskolan till placeringsskola har inkommit från Bo Öberg (M) och
Staffan Strid (M). Kommunfifilmäktige beslutade 2020-03-09, § 25 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen fdr beredning. Motionärerna vill att förvaltningen påbötjar förhandlingar med
Köpings kommun för 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 kommunflulmäklige
alt avslå motionen med motiveringen att en grundskola inte kan ha två separata huvudmän som
huvudansvariga för verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, §132 att ärendet åtenemitteras till förvaltningen för en
vidare beskrivning av vad en placeringsskola innebär, tex. Konsekvenser för skolskjutsar. Finns det
laguttymme?

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-09-01, § 31 röreslå kommunMlmäktige
att motionen anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M) och Anders Nordenbris (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt Barn-och utbildningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäkfige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 192 KS 2020-530-101

Svar på motion angående införande av LEAN.

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M). En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunflulmäktige beslutade 2020-06-08, § 72, överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 112 röreslå kommunftiLlmäktige
att avslå motionen med motiveringen att framtagande av styrmodell är pågående efter beslut av
kommunstyrelsen2ol9-11-26, § 267.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets tbrslag föreslå kommunfullmäktige

avslå motionen med motiveringen att framtagande av styrmodell är pågående efter beslut av
kommunstyrelsen2ol9-ll-26, § 267.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 193 KS2020-516-l01

Svar på motion angående införande av elektronisk dosett.

En motion i rubdcerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M). En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunflullmäktige beslutade 2020-06-08, § 70, fl överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 113 föreslå kommunfiullmäktige
att avslå motionen.

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

Kommunchefen yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskoftets förslag föreslå kommunfullmäkfige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 194 KS 2018-904-101

Svar på motion om detaljplan för Skinnskattebergs kommuns
tätorter

En motion om detaljplan rör Skinnskattebergs kommuns tätorter väcktes vid kommunMimäktiges
sammanträde 2018-11-12 av Bo Oberg (M) och Staffan Strid (M). Motionärema yrkar rör, att arbetet
för en ny detaljplan för Skinnskattebergs tätort påbörjas snarast. Att detaljplanen utvidgas längs med
vägen mot Valtarsbo, att Fämas detaljplan revideras, att detaljplan för tätorterna för Riddarhyttan,
Karmansbo, Baggbron, Laggarbo, Uttersberg påbörjas snarast samt att detaljplaner revideras vart
10:e år. Kommunen har en översiktsplan från 2014. Under varje mandatpedod ska en översiktsplan
aktualiseras och innan den har aktualiserats är det inte aktuellt att skriva fram nya detaljplaner. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunMlmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 92 överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 42 föreslå kommunMlmäktige
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M), Carina Sändor (L),
Helena Norrby (C) och Sabine Thungren (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Pentli Lahtinen (S) yrkar att motionen anses besvarad.

Carina Såndor (L) yrkar på återremiss till förvaltningen för ett utrörligare svar.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Carina Såndors förslag om återremiss.

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

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

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.

Ledamöter som röstar för att ärendet ska avgöras idag är Lena Lovén Rolén (5), Helena Öling (5),
Pentti Lahtinen (5), Roger Ingvarsson (5) och Sabine Thungren (5).

Ledamöter som röstar på åleremiss är Elisabeth Åberg (L), Carina Såndor (L), Ewa Olsson
Bergstedt (SD), San von Walden (SD), Bo Oberg (M) och Helena Norrby (C).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 194 forts.

Votedngen utfaller så att Carina Sändors (L) yrkande om återremiss får 6 röster och Pentti Lahtinens
(S) yrkande får 5 röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Sändors (L)
yrkande på återremiss.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till röaltningen för ett utförligare svar.

sign. Utdragsbestyrkande
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§ 195

Svar på motion om + 65 boende

KS 2019-310-101

En motion om + 65 boende väcktes vid kommunMhtäktiges sammanträde 2019-03-11 av Bo Öberg
(M) och Staffan Strid (M). Motionärema skriver bland annat att kommunen kommer inom några år
vara i behov av ytterligare demensboenden men också den “nya” boendeformen Trygghetsboende.
Motionärema yrkar att ombilda delar av Släntvägen till +65. Innan en eventuell omvandling kan
beslutas behöver en behovsutredning genomföras. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunMimäktige beslutade 2019-03-Il, § 18 gfl överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04. § 43 föreslå kommunflillmäktige
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Helena Norrby (C), Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M),
Ulf Kjellin (C), Anders Nordenbris (L) och Sabine Thungren (S).

Pentti Lahtinen (5) yrkar enligt tekniska utskottets förslag att avslå motionen.

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunMlmäktige g bifalla motionen.

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

finner frågan

Ordföranden ställer proposition på Penifi Lahtinens (S) förslag och Bo Öbergs (M) förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.
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§ 196 KS2OI8-905-l01

Svar på motion om att bygga flerfamiljshus

En motion om att bygga flerfamiljshus väckles vid kommunflulmäktiges sammanträde 2018-11-12
av Bo Oberg (M) och Staffan Strid (M). Motionärema skriver bland annat att Skinnskattebergs
kommun behöver flera bostadslägenheter, bland annat fär att få igång så kallade flyttkedjor. Innan
beslut fattats om placering rör nytt miljövänligt bostadshus kan tomt inte avyttras. En tjänsteskrivelse
i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunftdlmäktige beslutade 20 18-1 1-12, § 91 att överlämna motionen till kommunstyrelsen fdr
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020 -09- 04, § 44 föreslå kommunflallmäktige
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M), Helena Norrby (C),
Ulf Kjellin (C), Anders Nordenbds (L) och Roger lngvarsson (5’).

Pentti Lahtinen (5) yrkar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunMlmäbige att avslå
motionen.

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

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till Pentti Lahtinens (5) förslag.

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

Ordföranden ställer proposition på Penfti Lahtinens (S) förslag och Bo Öbergs (M) förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) förslag.

Votering begärs och genomrörs genom handuppräckning.

Ledamöter som röstar på Bo Öbergs (M) bifallsyrkande är Bo Öberg (M).

Ledamöter som röstar på Pentti Lahtinens (S) förslag är Pentti Lahtinen (5), Lena Lovén Rolén (5),
Roger Ingvarsson (5). Sabine Thungren (5). Helena Oling (5), Elisabeth Åberg (L), Carina Såndor
(L) och Helena Norrby (C).

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och San von Walden (SD) avstår från att rösta.

Utfallet av votedngen är att Pentti Lahtinens (5) förslag får 8 röster och Bo Öbergs (M) förslag får 1
röst. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (5) förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 196 forts.

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

Kommunstvrclsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 197 KS2018-0903-101

Svar på motion om detaljplan för industriområden

En motion om detaljplan för industriområden väcktes på Kommunffihlmäktiges sammanträde 2018-
11-12 av Bo Oberg (M) och Staffan Strid (M). Motionärema skriver bland annat att Skinnskattebergs
kommun har ont om detaljplanerad mark rör industri. Fram till idag har inget företag visat intresse
f6r att etablera sig. inom detaljplanens område. 1 nuläget ser förvaltningen att inget hinder finns fär
etablering och således inget behov av ny detaljplan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunffillmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 93 gfl överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 45 f&l kommunföllmäktige
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M), Ulf Kjeltin (C), Helena
Norrby (C).

Pentti Lahtinen (5) yrkar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.

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

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

Ordföranden ställer proposition på Pentti Ishtinens (S) förslag och Bo Öbergs (M) förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) förslag.

Carina Såndor (L), Elisabeth Åberg (L), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Sad von Walden (SD)
avstår.

Bo Öberg (M) reserverar sig tiLl förmån rör eget yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 198 KS 2019-540-101

Svar på motion om Riddarhyttans före detta skola

En motion om Riddarhyttans före detta skola väches vid kommunffihlmäktiges sammanträde 2019-
06- 03 av Bo Oberg (M) och Staffan Strid (M). Motionärerna yrkar, att kommunen flyttar förskolan
Ekorren, att kommunen i första hand försöker sälja skolan och att kommunen i andra hand river
skolan. Innan kommunstyrelsen övergdpande har hanterat kommunens lokalutnyttjande enligt
ftillmäktiges beslut1 är det inte möjligt att ta ställning till enskilda fastigheter. En tjänstesbivelse i
ärendet finns upprättad.

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

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 46 föreslå kommunflillmäktige
att motionen anses besvarad.

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

Pentti Lahtinen (5) yrkar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunftillmäktige motionen
anses besvarad.

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunhillmäktige bifalla motionen.

Carina Sandor (L), San von Walden (SD) och Ewa Olsson Bergstedt (SD yrkar bifall till Tekniska
utskottets förslag att motionen anses besvarad.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen är redo ad gå till beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på Penifi Lahtinens (S) förslag och Bo Öbergs (M) förslag och
finner ad kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) förslag.

Bo Öberg (M) reserverar sig mot beslutet till rör-mån rör eget yrkande.

Kommunstvrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäkfige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 199 KS2019-1119-l01

Svar på motion om soiceller på kommunens byggnader

En motion om solceller på kommunens byggnader väcktes vid kommunflullmäktiges sammanträde
2019-12-16 av Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). Motionärema föreslår
kommunflullmäktige besluta att installera solceller på kommunens förvattningsbyggnader (till
exempel Klockarbergsskolan, Hemgården och Aspebäcken) och hyreshus. En tjånsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunMlmäktige beslutade 20 19-12-16, § 140 att överlämna motionen till kommunstyrelsen f&
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 47 föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till Tekniska utskottets förslag till kommunfiullmäktige motionen
anses besvarad.

Helena Norrby (C) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

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

Ordföranden ställer proposition på Pentti Lahtinens (S) förslag och Helena Norrbys (C)
förslag och finner all kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) förslag.

Helena Norrby (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§200 KS2019-104-l01

Svar på motion om tiggeri

En motion om tiggeri väcktes vid kommunMimäktiges sammanträde 2019-03-11 av Ewa Olsson
Bergstedt (SD). Motionärema yrkar att kommunen i sina lokala ordningsföreskrifter inför tillstånd
som krävs från Polismyndigheten för att bedriva tigged och insamling av pengar. Kommunen har
inte fått in klagomål eller signaler om problem beträffande tiggeri i kommunen. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunftillmäktige beslutade 2019-03-Il. § 21 att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.
Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 48 föreslå kommunffillmäktige
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) Pentti Lahtinen (S), Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt
(SD), San von Walden (SD), Anders Nordenbris (L), Helena Norrby (C), Carina Sändor (L) och
Helena Nykänen (S).

Pentli Lahtinen (S) yrkar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunhillmäktige avslå
motionen.

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

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Bo Öbergs (M) förslag att bifalla motionen.

Helena Norrby (C) yrkar bifall till Pentti Lahtinens (S) förslag att föreslå kommunftillmäktige ii
avslå motionen.

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

Ordföranden ställer proposition på Pentti Lahtinens (5) förslag och Bo Öbergs (M) förslag och
finner att kommunstyrelscn beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.

Ledamöter som röstar på Bo Öbergs (M) förslag är Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och
Sad von Walden (SD).

Ledamöter som röstar på Pentti Lahtinens (S) förslag är Pentti Lahtinen (5), Roger Ingvarsson (5),
Sabine Thungren (S), Helena Oling (S), Lena Lovén Rolén (S) Helena Norrby (C) och Carina Sändor
(L) och Elisabeth Åberg (L).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 200 forts.

Utfallet av voteringen är att Pentti Lahtinens (S) förslag får 8 röster och Bo Öbergs (M) förslag får
3 röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahlinens (S) förslag.

Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Sad von Walden (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäkfige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 201 KS 2018-901-101

Svar på motion om omvandling av f.d. Björken

En motion om omvandling av före detta Björken väcktes vid kommunfiulmäktiges sammanträde
2018-11-12 av Bo Oberg (M) och Staffan Strid (M). Motionärema föreslår att Björken 1 omvandlas
till Tiygghetsboende samt att Björken 2 omvandlas till demensboende. Innan en eventuell
omvandling kan beslutas behöver en behovsutredning genomföras. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunffillmäktige beslutade 20 18-11-12, § 95 att överlämna motionen till kommunstvrelsen för
beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 49 föreslå kommunffillmäktige
att avslå motionen.

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

Pentti Lahtinen (5) yrkar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunflillmäkiige avslå
motionen.

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

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

Ordföranden ställer proposition på Penifi Lahtinens (S) förslag och Bo Öbergs (M) förslag och
finner aft kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 202 KS 2019-230-101

Svar på motion om att främja brukandet av “ödehusen”

En motion om att främja bmkandet av “ödehusen” väcktes vid kommunifillmäkliges sammanträde
2019-03-11 av Helena Norrby (C) och Ulf Kjellin (C). Motionärema yrkar att kartlägga vilka ödehus
som finns i Skitmskatteberg, att ta kontakt med ägarna för att sen de är intresserade av att sälja eller
hyra ut på längre tid samt att sprida information om detta projekt på ett intresseväckande sätt för
bästa genomslag och lotsa intresserade köpare till husförsäljare/uthyrare. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunflillmäktige beslutade 2019-03-11, § 22 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredxing.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 50 föreslå kommunflillmäktige
att motionen anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) Pentti Lahtinen (S), Bo Öberg (M), Helena Norrby (C) och
Anders Nordenbris (L).

Helena Norrby (C) yrkar föreslå kommunfiillmäktige g bifalla motionen.

Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SU), Carina Såndor (L) och Pentti Lahtinen (5) yrkar bifall
till Helena Norrbys (C) yrkande ati föreslå kommunMlmäktige j bifalla motionen.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.
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§ 203 KS 2019-769-101

Svar på initiativ om användning av häst vid avverkning enligt
skogsbruksplan

Under 2019 genomförde kommunen tillsammans med SLU, Skogvårdstyrelsen och Sveaskog ett
flertal informationsträffar i Vätterskogaområdet. Syftet med informationsträffarna var att ge
intressenter information om det arbete som kommer ske genom LONA-projektet. Vid ett sådant
tillfälle deltog hästägare från Godkärra. 1 framtida planeringar i enighet med gränare skogsbruksplan
kommer detta att bevakas och skrivas in i framtida revideringar. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunftillmäktige beslutade 2019-01-15, § 21 ge förvaltningen i uppdrag att sondera
möjligheten rör Skinnskattebergs kommun att anlita hästkrafter i bruken av kommunens tätorisnära
skog samt ängar.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 51 föreslå kommunhillmäktige
att lägga informationen till handlingarna.

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

Helena Norrby (C) yrkar på återremiss med motiveringen att rapporten behöver kompletteras med
uppgifter om hur förvaltningen arbetat för att fa hästkrafter att arbeta på ängarna.

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

Kommunstyrelsen beslutar

fl ärendet återremitteras med motiveringen att rapporten kompletteras med uppgifter om hur
förvaltningen arbetat ffir att fa hästkrafter att arbeta på ängarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(- 49
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§ 204 KS 20 19-734-309

Svar på medfinansiering av bron i Nibbarsbo

Ett önskemåi om medfinansiering av bron i Nibbarsbo från Svansbo Nibbarsbo vägsamfällighet.
Föreningen beskriver i sitt önskemål om medfinansiering att bron över Gisslarboån i Nibbarsbo är
utdömt av Trafikverket och nu behöver styrelsen i vägföreningen bygga en ny bro. Trafikverket
kommer att medfinansiem med 75%. Vägföreningar fär enligt överenskommelse årliga statliga
bidrag för drift och underhåll rör vägar som uppfylLer Trafikverkets krav på enskilda vägar. Det
statliga bidraget är inte avsett för investeringar som brobygge. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens beredning beslutade 2019-09-03 att överlämna önskemålet till Tekniska utskottet
för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 52 föreslå kommunstyrelsen
avge följande svar:

Tack för att ni gjort oss uppmärksamma på status för bron i Nibbarsbo. För att kommunen ska kunna
ta ställning till eventuell medfinansiering önskar vi att ni återkonimer med finansieringsförslag och
en ekonomisk beräkning för projektet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

avge följande svar:

Tack för att ni gjort oss uppmärksamma på status för bron i Nibbarsbo. För att kommunen ska kunna
ta ställning till eventuell medfinansiering önskar vi att ni återkommer med finansieringsförslag och
en ekonomisk beräkning för projektet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

•--
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§ 205 KS 2019-266-101

Ändring av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-03, § 52. Svar på
motion gällande avstyckning av mark 1 Färna

En motion om avstyckning av mark i Fäma från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M). Vid
verkställande av kommunflillmäktiges beslut har det framkommit att den bifallna åtgärden medför
kostnader som tidigare inte redovisats, varav frågan behandlades på nytt av tekniska utskottet. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunMlmäktige beslutade 20 19-06-03, § 52 att bifalla motionen.

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13 § 81 att ärendet återremitteras till förvaltningen med
uppdraget att göra en fördjupad undersökning av ledningsrätten och ägarförhållanden för den aktuella
marken samt en redovisning för den totala kostnadsbilden för avstyckningen samt tidsramen för
avstyckning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 53 föreslå kommunftillmäktige
att upphäva kommunifillmäktiges beslut 2019-06-03, §52 att bifalla motionen
att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M), Helena Norrby (C),
Sabine Thungren (S) och San von Walden (SD).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Pentti Lahlinen (5) yrkar enligt tekniska utskottets förslag föreslå kommunflillmäktige upphäva
kommunflillmäktiges beslut och avslå motionen.

Bo Öberg (M) yrkar inte upphäva kommunflillmäktiges beslut 20 19-06-03, § 52.

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

Ordföranden ställer proposition på Pentti Lahtinens (S) förslag och Bo Öbergs (M) förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.

Ledamöter som röstar på Pentti Lahtinens (S) förslag är Pentti Lahtinen (S), Lena Lovén Rolén (5),
Sabine Thungren (5), Helena Oling (S) och Helena Nykänen (5).

Ledamöter som röstar på Bo Öbergs (M) förslag är Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L), Carina
Såndor (L), Helena Norrby (C), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och San von Walden (SD).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 205 fons.

Utfallet av voteringen är att Pentti Lahtinens (S) förslag r 5 röster och Bo Öbergs (M) förslag far
6 röster. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo Obergs (M) förslag.

Pentti Lahtinen (S), Lena Lovén Rolén (S), Sabine Thungren (5), Helena Öling (S) och Helena
Nykänen (5) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

inte upphäva kommunflillmäktiges beslut 2019-06-03, §52 att bifalla motionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 206 KS 2019-272-101

Svar på medborgarförslag angående Klockarberget

Ett medborgarförslag angående Klockarberget har inkommit från Ragnar Eriksson. Medborgaren vill
att kommunen röjer och snyggar till Klockarberget. Medborgaren har tidigare fatt avslag på förslaget
med motiveringen att de inte var kommunens ansvar att röja. Skinnskattebergs vägföreningens
förrättning visar att ansvaret för skötsel av Klockarberget ligger på föreningen och inte kommunen.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunifillmäktige beslutade 2019-03-11, § 24 fl överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut och delgivning tilL kommunhillmäktige.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 54 föreslå kommunstyrelsen
att medborgarförslaget anses besvarad.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets föreslå kommunstyrelsen
alt medborgarförslaget anses besvarad.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att medborgarförslaget anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 207 KS 2019-336-101

Svar på medborgarförslag om motion och säkerhet

Ett medborgarförslag om motion och säkerhet har inkommit från Gustav Nyman. Medborgaren vill
att kommunen skapar en gång- och cykelväg mellan Bjömbo och tätorten Skinnskatteberg.
Kommunen äger ingen mark mellan Bjömbo och tätorten och har inte rådighet över marken. En
tjänstesbivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunftallmäktige beslutade 2019-06-03, § 61 överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunfiallmäktige.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 55 rm kommunstyrelsen
avslå medborgarffirslaget.

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

Helena Norrby (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) yrkande.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att åtexTemittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 208 KS 2019-885-101

Svar på medborgarförslag om odlingslotter för kommunens
invånare

Ett medborgarffirslag om odlingslotter f6r kommunens invånare inkom 2019-10-04 från Åsa
Malmgren. Medborgaren vill att kommunen avsätter mark till odlingslotter för kommunens invånare.
Förvaltningen ser inga hinder i att tillskapa mark för odlingslotter. Kostnaden för att bereda marken
och inhängning av området bekostas av hyra för odlingslotten. Förvaltningen välkomnar framtida
föreningar att ta kontakta kommunen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Komrnunftillmäktige beslutade 2019-10-07, § 93 att övedämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen ifir beslut och deigivning till kommunflilimäktige

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 56 föreslå kommunstyrelsen
fl medborgarförslaget anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Anders Nordenbris (L), Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg
(M), Sabine Thungren (S) och Carina Sändor (L).

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att medborgarförslaget anses besvarad.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att medborgarförslaget anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 209 KS 2019-859-101

Svar på medborgarförslag angående belysning på
strandpromenaden

Ett medborgarfbrslag angående belysning på strandpromenaden har inkommit från Gunbritt Norén.
Medborgaren vill att kommunen installerar belysning på strandpromenaden. Kommunftillmäktige
beslutade 20 19-1 1-18 om investeringsmedel för belysning. Målsättningen är att påbörja
installationen av belysning på strandpromenaden under året. En tjänsteskrivelse 1 ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunfliLlmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 101 att överlämna medborgarförstaget till
kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunfullmäktige.

Tekniska utskottet beslutade 2020-09-04, § 57 föreslå kommunstyrelsen
att medborgarförslaget anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Anders Nordenbris (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att medborgarf6rslaget anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandc
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§ 210

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, § 188 och
revidend av kommunstyrelsen 201 7-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är kommunens
samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra Västmanlands
Samordningsförbund, 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 Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt. Den
förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas eller ej.

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

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med sarnverkansorgan ska skriftligen kortfattat
åtenapponera vid nästföljande kommunstyrelsesammanträde. Aterrapportedngen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Lena Lovén Rolén (5) har skickat ut skriftlig rapport till alla ledamöter i kommunstyrelsen, den
bifogas sist i protokollet.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handLingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 211

Ovriga rapporter

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

Anders Nordenbris (L) rapporterar muntligt från Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening och
skriftligt från Ekomuseum Bergslagen, och Hjälpmedelsnämnden, dessa bifogas sist i protokollet.

Anders Nordenbris (L) önskar en tydligare information, vad är uppdraget i dessa externa organ?
Frågan tas upp vid nästa sammanträde.

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

Kommunstvrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§ 212 KS 2020-695-002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats eniigt förteckffing.

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

Kommunstyrelsen beslutar

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Jrandesj Utdragsbestyrkande
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§ 213

Delgivningar

Skinnskattebergs kommun
2020-06-22
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2020-06-22

Skinnskattebergs kommun
2020-08-06 extra
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2020-08-06

Skinuskattebergs kommun
2020-08-31
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2020-08-31

Skinnskattebergs kommun
2020-09-04
Tekniska utskottet, protokoll 2020-09-04

Skinnskattebergs kommun
2020-09-04
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2020-09-04

Skinnskattebergs kommun
2020-09-09
Ledningsutskottet, protokoll 2020-09-09

5KR & Sobona Cirkulär
2020-06-25
Information om statsbidraget rör kompetenslyft till äldreomsorgen

5KR & Sobona Cirkulär 20:3 1
2020-07-03
Förändring i sommarjobbssatsning från och med september

5KR & Sobona Cirkulär 20:32
2020-08-25
Budgetföwtsättningar ffir åren 2020—2023

SKR & Sobona Cirkulär 20:33
2020-09-15
Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i
syfte att förhindra spridning av Covid-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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NVU § 37 och § 39
2020-08-24
KS 2020-213-106
Budgetprognos per 2020-07-31 och Svar till revisorerna avseende “Granskning av bokslut och
årsredovisning”

Västmanland-Dalarna lönenämnd
2020-05-12
KS 2020-275-106
Budgetuppföljning 2020-01-01—2020-03-31

Revisorerna i Region Västmanland
2020-06-22
KS 2020-590-007
Granskning intern kontroll av Hjälpmedelsnämndens hantering av hjälpmedel

EUCF — European City Facility
2020-09-07
Information från EUCF

Hedemora kommunfastigheter AB
2020-06-18
Uppsägning löneadministrativa tjänster hos Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Region Västmanland
2020-07-01
KS 2020-654-101
§ 44 Revisionsberättelse från Region Västmanland och beviljande av ansvarsfrihet för 2019 års
verksamhet

Region Västmanland
2020-07-01
KS 2020-654-101
§ 59 Revidering av reglemente rör regionstyrelsen och nämnderna

Lägesanalys Migrationsverket
2020-06-29
Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020, mejlat 2020-06-29 till samtliga
ledamöter i KS

Fagersta konunun
2020-09-0 8
KS § 204 Verksamhet vid Riksidrottsgyrnnasiet vid Norra Västmanlands Utbildningsrörbund

Remissvar FF0
2020-08-03
KS- 2020- 648 — Högre växel i minoritetspolitiken. Hr-chefen avger ett svar all vår kommun avstår från
att svara.



Skinnskatte-béPs
ik6mtiSun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-09-29 Sid. 257

§ 213 forts.

Tillväxt SKR
2020-09-08
Inbjudan — webbseminarium om analys av bostadsbehov och efterfrågan den 14 oktober 2020

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

Kommunstyrelsen beslutar

j lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 214

Övriga frågor

Carina Såndor (L) ställer en fråga om att vid införandet av digitala handlingar, att den som
behöver bör ges möjlighet att hämta handlingar i pappersform, förslagsvis i receptionen.

Kommunchefen svarar att förvaltningen kommer med ett förslag om hantering av handlingar i
pappersfonn i och med att införande av digitala handlingar har påbözjats.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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2020-09-21
CHRISTINE FRID ÅHLENUrval: Händelse - Avdelningskod: ‘KS’; Händelsekategorikod: ‘DELS’; Händelsedatum: ‘2020-06-01.. .2020-09-30’

Händelse
Diarienummer iländelsedatum Riktning llnndläggare Tillhör postlistaNamn FastighetsbeteckningÄrendetyp Ärendemening
Händelsekakgori Rubrik
Sekretess
KS-2020-23 8 2020-06-02 Inkommande ‘ED

Kommunstyrelse, kommunflullmäktige Utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2020Delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut

KS-20 20-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut .41. Bidrag till Förening. 2 st beviljade 200508.

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbestut AB. Ordtörandebeslut, 200512 gällande skollunch till gymnasieelever medanledning av Covid 19.

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Deleaation. attcstriitt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut AlS. Föra kommunens talan inrör domstol och andra myndigheter samt vidföättningar av olika slag. Fullmakt tillSweco Management AB att röraSKgbs kommuns talan hos Lantmäteriet.

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstvrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut P8. Anställning. Samråd i ledningsutskottet 2020-04-29, § 60 gällande CarinaGullemo.

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut 110. Beslut om fråga om hjälp i hemmet i perioden 190901-200430 har 28 stjml 4 kap 1 § SoL bevilja bestånd trygghetslarm, 105 st bevilja biståndhemtjänst.

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut 111. Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendefonn. 1 perioden190901-2000430 har 5 st beslut jml 4 kap 1 § SoL bevilja säbo.
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Händelse
Diarienummer Ihindelsedatum Riktning Ilandfliggare Tillhör postlistaNamn FastighetsbeteckningÄrendetyp Ärendemening
lliindelsekalegori Rubrik
Sekretess
KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad Tt S

Dele&ation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut 115. Beslut ifråga om bistånd form av avlastningsplats eller växelvård iperioden 190901-200130.47 st beslut tagits jml 1 kap 1 § SoL beviljaheldygnsplacering, 1 st beslut att avslå ansökan om heldygnspIacerin.
KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut 125. Beslut om frdtjänst inki beslut om ledsagare och fordonstyp, enligtfastställda regler. 1 perioden 190901-200430 har 15 st beslut jml 6-7 § lagom färdtjänst bevilja resa med Pdrdtjänst. 2 st beslut jml 8 lag om färdtjänstbevilja ledsagare.

KS-2020-542 2020-06-02 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyretsen 2020-06-16Delegationsbeslut 126.Beslut om tillstånd riksfflrdstjänst. 1 perioden 190901-200430 har 33beslut tagits attjml 4-7 bevilja resa riksfärdstjänst. 2stjml 6 beviljaledsagare vid riksflirdstjänst.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut SOC 14.1 perioden 200501-0531, LVU Umgängesbegmunsning enl 14 § lp,1 st.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad Tt 5

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut SOC 29. LVU Placering familjehem Il §. 2 st. ii perioden 200501-0531,
KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad T1S

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut SOC 42.1 perioden 200501-0530. Ek. delta i praktik’kompetenshöjandeverksamhet SoL: 3 st. Ek.bistånd beviljas: 83 st. Ekbistånd utredning SoL11:1 inleds, 3 st. E.bistånd SoL 4:1 20 st. avslag.
KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut SOL 17. 1 perioden 200501-05-31. BoU strukturerad öppenvårdsinsats SoL4:1 beviljas: 1 st.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut SOC 48.1 perioden 20050 1-0530. 8U placering familjehem SoL 6:1: 1 st
KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut SOC 53. SoV vård utanför eget hem SoL 4:1 avslutas. 1 st i perioden 200501-0530.
-» 91-
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Händelse
Diarienummer Iländelsedatum Riktning Ilandläggare Tillhör pastlistaNamn Fastighctsbetcckning
Ärendenp Ärendemening
l-Iändelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TES

Delegation. attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16
Delegationsbeslut SOC 54. BoV kontaktfamilj SoL 4:1 beviljas: i st i perioden 200501-0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TES

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16
Delegationsbeslut SOC 69. Vuxna utredning enl SoL 11:1 inleds. Ost i perioden 200501-0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TLS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt DelegationsbesLut Kommunstyrelsen 2020-06-16
Delegationsbeslut SOC 70. BoV utredning eni SoLI 1:1 inleds ej. 20 st. i perioden 20050!-

0531.

KS-2020-512 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16
Delegationsbeslut SOC 71. BoU utredning enl SoL! 1:1 avslutas med åtgärdsd: 5 st i perioden

200501-0530.

1(5-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16
Delegationsbeslut SOC 72. Vuxna utredning enl SoL 11:1 inleds ej: 24 st. i perioden 200501-

0531.

1(5-2020-542 2020-06-07 Upprättad TlS

Delegation, attesträti, heslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16
Delegationsbeslut SOC 83. Vuxna öppenviirdsinsats SoL 4:1 beviljas. 4s1.i perioden 20050 L

0531.

KS-2020-542 2020-06-07 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt DelegationsbesLut Kommunstyreisen 2020-06-16Delegationsbeslut SOC 95. Vuxna utredning eni 7 § LVM avslutas. 5 st i perioden 20050 1-
0531.

1(5-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut SOC 101. Faderskap fastställt. 1 st i perioden 200501-0531.

1(5-2020-542 2020-06-07 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16Delegationsbeslut SOC 133. Överkalgande beslut omprövas ej en! 27 §. 1 st i perioden 20050 1-
0531.

1(5-2020-542 2020-06-07 Uppränad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-06-16DelegationsbesLut SOC 171. Övrigt yttrande avges, avvaktar dom. 2 st i perioden 200501-0531.
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Händelse
Diadenummer Iländelsedatum Riktning l!andliiggarc Tillhör postlistaNamn

FastighetsbeteckningÄrendetyp ÄrendemeningHändelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-561 2020-06-08 Upprättad OLK

Begäran om allmän handling Begäran om allmän handling. IT-uppgifterDelegationsbeslut Beslut om sekretess enligt 18 kap § 13 Offentlighets- och sekretesslagen
KS-2020-575 2020-06-17 Upprättad NITM

Begäran om allmän handling Begäran om allmän handlingDelegationsbeslut Sek-retessbeslut

KS-2020-58 1 2020-06-24 Upprättad KR?

Trafik, övrigt Undantag viktbegränsning på väg GattjärnsvägenDelegationsbeslut Deletagionsbeslut

KS-2020-50 1 2020-06-21 Upprättad KRP

Tillstånd Upplätelse av mark Badbryuua vid Skinnskattebcrgs båtklubbDelegationsbeslut DeleaationsheslutUpplätelse av mark Badbrygga vid SkinnskattebeLusbåtklubb

KS-2020-695 2020-08-05 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020M6-08--Delegationsbeslut A 2 Bostadsanpassning LTnder perioden 200501-200531 har två beslut fattats.attjml lag (2018:222) bevilja bostadsanpassningsbidrag.
KS-2020-695 2020-08-05 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunst7relsen 2020-06-08--Delegationsbeslut A lO Avslag på utlämnande av allmän handling
KS-2020-695 2020-08-05 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Al Bidrag till förening

KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut AS Brådskande ärende (ordf.beslut) Skbg:s kommun har ingått avtal mV.Mälardalens kommunalförbund rörande bostadsanpassningsbidrag.
[(8-2020-695 2020-08-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut F34 Uthyming av lägenheter

KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut FlO Tillfällig upplåtelse av markJbadbgga vid strandpromenaden.
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Händelse
Diarienummer ll3ndekedatum Riktning Ilandläggare Tillhör postlistaNamn Fastighe(sbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
illindelsekateguri Rubrik
Sekretess
KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TIS

Delegation, anesträn, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut F33 Beslut om undantaa från gällande viktbegrftnsninar i Skbg:s kommun

KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 42 1 perioden 200601-0630. Ek delta i praktik/kompetensköj. verksamhet2 st. Ek bistånd avsl 24 st SoL 4:1, Ek bistånd beviljas 102 st. Ek biståndutredn SoL 11:1 inleds lo st

KS-2020-695 2020-08-OG Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 691 perioden 200601-0630. Vuxna utredn enl SoL 11:1 avslutas måtaärd 3 si, Vuxna utredn eni SoL 11:1 inleds 3 st.

KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbestut kommunstyrelsen 2020-06-08--flelecationsbeslut Soc 701 perioden 200601-0630. Boli L’tredn en! SoL 1 l:linleds ej 23 st.

KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 71. 1 perioden 200601-0630. BoV utredn enl SoL 11:1 inleds med
samtycke 2 st.

KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 72 1 perioden 200601-0630, BoU utredn enl SoL 11:1 avslutas utan
åtgärd 1 st, Vuxna utredn enl SoL inleds ej Il st.

KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TIS

Delegation, aUesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 83 1 perioden 200601-0630. Uppdrag vuxna öppenvård beviljas 2 st,
Vuxna öppenvårdsinsats SoL 4:1 beviljas 5 st.

KS-2020-695 2020-08-06 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 110. l perioden 200601-0630. FR/lämna upplysning jml 6 kap 20 § 2st 5st.

KS-2020-695 2020-08-06 Uppränad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 133. 1 perioden 20060 1-0630. Överklagande beslut omprövas ej enl. 27
LR o öve 1 st.
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Händelse
Diarienu ni mer !Hindelsedatum Riktning Handlöggare 1 illhör postlistaNamn FastighetsbeteckningÄrendetvp ;irendemening
Hiinde!sekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-695 2020-09-0! Upprättad TIS

Delegation, attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 1. 1 perioden 200701-0731 Fil ej medgivande en! SOL 6:6 1 st
KS-2020-695 2020-09-DI Upprättad 715

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 9! perioden 200701-0731. LVU Omedelbart omhändenagande 6 §beteende 2st, LVU Omedelbart omhändertagande 6 miljö, 1 st.
KS-2020-695 2020-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 291 perioden 200701-200731. LVU Placering Familjehern Il . 1 st,! stplacering instutition.

KS-2020-695 2020-09-0! Upprätud TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegalionsbeslut Soc 42.! perioden 200701-0731 Uppdrag Ek deltaga i praktik/kompetensböjverksamhet, 1 st,Ek bistånd SoL 4:1 avslag 27 st, ek bistånd beviljat undernuv.7st, ek bistånd bevi) SoL 4:1 85 st. ek bist utredn SoLI 1:1 inleds 9st.
KS-2020-695 2020-09-0! Upprättad TES

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 53. 1 perioden 200707-0731. BoU Vård utanfbr eget hem SoL 4:!avslutas, l st

KS-2020-695 2020-09-0! Upprättat! TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 54 1 perioden 200701-073! .‘BoU kontaktfamilj SoL 4:1 förlängs 2 st.
KS-2020-695 2020-09-0! Upprättad TIS

De!eaation. attesträn. Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 591 perioden 200701-0731. Vuxna boende som bistånd SoL 4:! beviljas.1 st

KS-2020-695 2020-09-01 Uppriictad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyre!sen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 69. 1 perioden 200701-073 1. Vuxna utredn en! SoL Il:! inleds 2st,vuxna uredn en) SoL 11:1 inleds ej 18 st, vuxna utredn en! SoL Il:! avslutasm återgärd 3 st

KS-2020-695 2020-09-0 1 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 70 1 perioden 20070I-073!. BoU utredning eni SoL IL! inleds ej 2! st



Händelse
Dinrienummer Händelsedatum Riktning Ilandläggare Tillhör postlistaNamn Fastighetsbe(cckning
;4rendetyp Ärendemening
Händelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-695 2020-09-0 1 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 71. 1 perioden 200701-0731. BoU utredning eul SoL 11:1 o 11:2 inleds
ober sam 1 st, BoU utredn enl SoL Il:! inleds m samtycke 2 st

KS-2020-695 2020-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--
Delegationsbeslut Soc 72.1 perioden 200701-0731. Vuxna utredn enl SoL 11:1 avsl utan åtgärd

2 st. BoU Utredn enl SoL 11:1 avsi utan åtgärd 1 st

KS-2020-695 2020-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--
Delegationsbeslut Soc 83.1 perioden 200701-0731. Vuxna öppenvårdsinsats SoL 4:1 beviljas 1

st.

KS-2020-695 2020-09-01 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--
Delegationsbeslut Soc i perioden 200701-0731. Vuxna instutitionsplacering SoL 4:1 beviljas

1 st.

KS-2020-695 2020-09-OJ Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--
Delegationsbestut Soc 85. 1 perioden 200701-0731. Vuxna instutitionspiacering SoL 4:1

förlängs 1 st.

KS-2020-695 2020-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderän Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--
Delegationsbeslut Soc 101. 1 perioden 200701-0731. Faderskap fastställt 2 st

KS-2020-695 2020-09-01 Upprättad TIS

Delegation. attesträu, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 111.1 perioden 200701-0731. FBfUtse utredarejml 6 kap l9 3st, ist

KS-2020-695 2020-09-01 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Detegationsbeslut kommunstyreken 2020-06-08--Delegationsbeslut Soc 133. 1 perioden 200701-0731. Överklagande beslut omprövas ej eni. 27
LR o öve 2 st.

KS-2020-695 2020-09-0 1 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--
Delegationsbeslut F 32. 200818 beviljades grävtillstånd till Skanova Ab för grävn och schaktn

på Malmvägen. Avser fiberdragn till bef skåp.
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Händelse
Dinrienummer liindclscdatuni Riktning IiandIiggare Tillhör postlistaNamn FastigbetsheteckningÄrendetyp Ärendemening
llindclsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-695 2020-09-16 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, heslutanderätt Delegationsbeslut kommunsty relsen 2020-06-08--Delegationsheslut P8.! perioden 200901-200930. Anställning. Samråd hölls påledningsutskottets sammanträde 200909 §97.Personal utskottet beslutade attsamråd skett i enighet ung anställning av ekonomichef. Anstä!ln.datum eniök, senast 20-12-01.

KS-2020-695 2020-09-16 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Al. Bidrag till förening,! perioden 200901-200930. Bidrag för uthyrning eni.följande har utgått till Folkets Park, SKBG. Toavagnar OK Hedströmmen 1900 kr, toalettvagn privat Stina Grufman Nyman 760 kr, Folkets Park far75% av beloppet2I37,50 kr.

KS-2020-695 2020-09-17 Upprättad TIS

Delegation, attesträtt, beslutanderätt DelegationsbeslLlt kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut Al.! perioden 200901-200930. Bidrag till tZireningar. Aktivitetsstöd rör FledsIF 1186kr, Baggbrobygdens byalag 210 kr Knäppmora AIK 10700kr. Junis1 Skbg 1138kr. S:A tot aktivitetsstöd periodenjan-juni 2020: 13.234 kr
KS-2020-695 2020-09-21 Upprättad TIS

Delegation. attesträtt. beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-06-08--Delegationsbeslut AS. 1 period 200903-200930.Delegationsrätt för socialjouren i V-ås. Skbg:skommun har ett avtal avseende socialjour 1 V-ås. Avtalet innebär attsoc.jouren i V-ås artsv. för att hantera akuta enskilda ärenden utanförkontorstid. kvällar, nätter och helger.
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Från strategisk regional beredning — SRB. För fullständigt protokoll, se region Västmanlands
hemsida, politik — protokoll - SRB

§ 52 Uppföljning Covid-19, sjukvård

Håkan Wittgren inleder med information kring covid-lY länet. Just nu är väldigt få personer i behovav sjukhusvård och ingen har behövt intensivvård sedan slutet av juli. Under perioden har ca 2800
smittade identifierats och 182 personer har avlidit. Gällande materialtillgång är målsättningen idagatt det ska finnas ett lager på tre månader för kritisk utrustning.

Man tar även upp behovet av att kommunicera att faran inte är över, särskilt till unga personer, som
annars kan riskera att släppa på restriktionerna när det sänds ut positiva signaler om att smittnivånär låg.

§ 53 Nära vård - lägesrapport

Mattias Damberg informerar om Nära vård, där målet är att ändra vårdstrukturen och utarbeta nyaarbetssätt med individens behov i fokus. Pandemin har lett till en ökad mobilitet då det tidigt
uppstod ett behov av att kunna erbjuda ökat stöd till patienter i hemmet för att undvika fysiska
sjukhusbesök. Till exempel fick den palliativa enheten ett utökat uppdrag för att bland annat skötablodprovstagning för sköra patientgrupper i hemmet för att minska risken för smittspridning. Det harockså möjliggjorts för läsbehörighet av patientjournaler i alla kommuner i länet. Arbetet framåt
handlar om att utvärdera samverkan och skapa en gemensam utvecklingsorganisation där både
region och kommun deltar i styrande grupper.

§ 54 Uppföljning Covid-19, näringsliv

Maria Linder informerar om läget och att man ser indikationer på återhämtning, dock fortsatt på enlåg nivå. Hon berättar vidare om situationen gällande varsel, där det under slutet av sommaren varitlugnare efter några tunga varsel i juni. Många har beviljats korttidsarbete, ca 12 000, varav hälften
inom tillverkning. Arbetslösheten har planat ut men ligger på en hög nivå, och de som stod långt ifrån
arbetsmarknaden står nu ännu längre ifrån. Hon informerar även om att konkurserna ökar något ochär ca 20% fler än 2019. Hon berättar om pågående insatser regionalt, bland annat förs en löpandedialog med näringslivsfrämjande aktörer och ALMI förstärks.

§ 55 Kollektivtrafik - nulägesrapport och planering inför 2021

Arne Andersson informerar inledningsvis om att det är en ansträngd ekonomisk situation då
resandet, och därmed också intäkterna, har minskat till följd av pandemin. Han presenterar statistik,där man kan se att nöjdheten hos kunderna ligger på en hög nivå och att drygt hälften anser attkollektivtrafiken är prisvärd.

Han avslutar med att informera om tidplanen för revidering av trafikförsäkringsprogrammet, där detkommer att hållas ett målseminarium med kommuner, politiker och tjänstemän den 23 september.
Lena Lovén Rolén kommentar: Jag var på detta målseminarium tillsammans med förvaltningenKristina Poussar. Kommun och region är överens om att hela regionen ska väl fungerande
kollektivtrafik, att ha ett enkelt taxesystem med kanske bara 2 olika taxor. Att den regionala trafikenska bli mer sömlös, alltså bra sammanslutningar, tätare linjetrafik. Vi lägger ca 50% mindre perindivid än Uppsala kollektivtrafik.

§ 57 Regional utvecklingsstrategi, RUS - från strategi till verkstad RV200720



David Lundgren informerar om RUS, den regionala utvecklingsstrategin, där huvudmålen, som attlänet ska vara välmående, tillgängligt och nyskapande genom hållbar tillväxt, i sin tur är uppdelade iett antal delmål, som till exempel balans på bostadsmarknaden, tillgång till snabbt bredband och attöka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan. Uppföljning sker genom ett webbaserat
uppföljningssystem och man erbjuder internt och externt stöd för integrering i strategier och
handlingsplaner, stöd till satsningar, fokusmöten och medverkan i verksamhetsplanering. Regionalautvecklingsförvaltningen ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med länets kommuner ocherbjuder ett ‘RUS-stöd” när det kommer till kommunernas arbete med verksamhetsplaner och dylikt.det vill säga en möjlighet att ta del av Region Västmanlands expertkompetens inom vissa
sakområden.

§ 58 Kompetensförsörjning

Charlotta Larspers informerar om det regionala arbetet med kompetensförsörjning. Särskilt fokusligger på kopplingen till en del av målen 1 RUS. Hon berättar även om “Livslångt lärande” som handlarom rätt utbildning i rätt tid, bättre integration av nyanlända och att ta tillvara kapacitet. Strategiskainsatser som pågår är bland annat dialog och samverkan regionalt och nationellt, framtagande avkompetensförsörjningsstrategi samt Västmanlands kompetensportal, där man har samlat allatillgängliga utbildningar 1 Västmanland och runt omkring. Hon informerar vidare om att projektfinansieras av Tillväxtverket och ESF och att man arbetar med smart kompetens och till exempelbygger på el behöriga lärares utbildningar för att få fler behöriga lärare.

§ 59 Liv och hälsa Ung

Lydia Ersberg och Linnea Hasslin inleder med att ge en kort sammanfattning av länets resultat, därden övergripande bilden är att måendet har försämrats hos samtliga årskurser och hos båda könen.En ojämlikhet 1 mående ses utifrån socioekonomi, sexualitet, funktionsnedsättning och kön.
Önskas mer och fördjupad information, exempelvis på kommunnivå, går det bra att kontakta
Regionala utvecklingsförvaltningen. Hela undersökningen finns också publicerad på
https://regionvastmanland.se/utveckling/

BRÅ — möte 20200922

Skinnskatteberg har haft en högre andel stöldbrott (obs. ej snatterier inkluderat) än övrigakommuner i norra länet. Mycket narkotika som är en trolig orsak till dessa. P.g.a. Covid 19 har polisenkunnat vara mer närvarande i Skinnskatteberg vilket lett till en högre andel tillslag av narkotika.Därav den ökade statistiken som alltså inte kan sägas kopplas till att vi har fler narkotikabrukare.



Hjälpmedelsnämnden 2020-09-25 i Västerås

Mattia Dammberg redogjorde för omställning till Nära Vård fram till 20027

Kommuner uppmanas att köpa sängar av Hjälpmedelscentrum

Omorganisation till Medicinsk diagnositik

Revisionsrapport Hjälpmedelsnämnden

Revisionsrapport Hjälpmedelscentrum

Delårsrapport

Verksam hetsra pport

Sammanträdesdagar 2021

Anders Nordenbris



Ekomuseum Bergslagen 5tyrelsemöte 2020-09-17 kl. 10.001 Surahammar

Fysiskt och digitalt möte

Information från ekorådet, inställt, kommunala verksamheter mycket bokade, höstens aktiviteter
avblåsta. Inspirationsdagen avbläst.

Ekonomi: prognos 0 resultat, del av kostnader för guideboken taget 2019. Skyltar till Strömsholms
kanal

Externa bidrag till boken 130.000 kr

Info från kansliet

Samarbetsprojekt

Verksamhetspian för 20—21

Återkommer med skarpa förslag till budget 2021

Ersättning för medverkan frän ekorädet

Beslut att trycka guideboken

Ute otydligt med kostnader och finansiering vad ligger på 32019, 2020 pengar från annat
kostnadskonto

Besökscentrum diskussionsunderlag till ledningsgruppen och styrelsen 17 november

Övriga frågor: Förslag frän mig, kalender i hemsida där man kan se alla kommande aktiviter.
På varje besöksmål, förslag att det skall gå att skänka pengar via Swish till den specifika platsen

Surahammar 2020-09-17 Anders Nordenbris


