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Paragrafsammanställning

§ 254 Ändring i föredragningslistan
§ 255 SBO- Information
§ 256 SBO — Utredningsuppdrag till förvaltningen
§ 257 Revisionen informerar
§ 258 Kommunstyrelsens ordförande informerar
§ 259 Kommunchefen informerar
§ 260 Personuppgiftsincidenter— information
§ 261 Information till huvudman från sektor Barn- och utbildning
§ 262 Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun - information
§ 263 Budget 2021 och flerårsplan 2022- 2023, samt strategisk verksamhetsplan
§ 264 Inköp av snabbiest för Covid-19
§ 265 Gåva till tillsvidare anställda i Skinnskanebergs kommun i Corona tider.
§ 266 Polisanmälan mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén för misstanke om bron enl.

förstudie presenterad på KS den 27/lO 2020.
§ 267 Lärcentrum i Skinnskattebergs kommun
§ 268 Barnomsorg på obekväm arbetstid
§ 269 NVU — information
§ 270 Delegationsrätt Socialjouren
§ 271 Dokumenthanteringsplan för sektor Vård och omsorg
§ 272 Detaljplan brandstation
§ 273 Reseriktlinjer för Skinnskattebergs kommun
§ 274 Riktlinje för fordon i Skinnskattebergs kommun
§ 275 Folkhälsoplan i Skinnskattebergs kommun 2020
§ 276 Sammanirädessehema år 2021
§ 277 Reglemente får kommunstyrelsens utskott
§ 278 Reglemente för kommunstyrelsen
§ 279 Arbetsordning rör kommunfullmäktige i Skinnskanebergs kommun
§ 280 Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen
§ 281 Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och

beredningar med samverkansorgan
§ 282 Ovriga rapporter
§ 283 Delegationsbeslut
§ 284 Delgivningar
§ 285 Övriga frågor

Justerandes sian. Utdragsbestyrkande
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§ 254

Ändring i föredragningslista

Kommunstyrelsen bcslutar

Att lägga till SBO hi/önnationsputikt som punkt 2, där sektorehef Olle Karlsson är inbjuden rör att
informera om SBO.
Punkt SBO — Lttrednh;gszippdrag tilljön’altningen som punkt 3.
Inköp av snabb; est fiut Covid-] 9 iäggs som punkt Il.
Gåva till tillsvidare anställda i Skitniskattebergs ko,nm,o; i Corona tider läggs som punkt 12.
Polisanmälan mot kommunalrådet Lena Lovén—RolénJdr ,nLvsra,zke om brott enL förstudie
presenterad på KSden 27/10 läggs som punkt 13.
Revidering av widerskriJishemv;zdigwzde för kommzoistvrelsen för Leena Berglund läggs som
punkt 27.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 255

SBO - Information

Kommunstyrelsen får på sammanträdet information av sektorchef Teknik & service om status i
rörvaltningens uppdrag, SBO och hur utformningen av boendet är tänkt att se ut.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Carina Såndor (L). Elisabeth Åberg (L). San von Walden
(SD). Pentti Lalitinen (S). Helen Nykänen (5) och Sabine Thungren (5).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gi till beslut och finner frågan
med ja besvarad,

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar

lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras rör paus

Sammanträdet återupptas

Ju erandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 256 KS 2020-1023-253

SBO — Utredningsuppdrag till förvaltningen

Kommunstyrelsen lägger till denna beslutspunkt angående SBO då det efterfrågats en möjlighet att
ge Pärvaltningen utredningsuppdrag i frågan om SBO.

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

Innan kommunen går vidare med en eventuell t&studie med SBO, behöver nedanstående utredas.
Carina Sändor (L). Elisabeth Åberg (L). Helena Norrby (C). Bo Öberg (M). Ewa Olsson Bergstedt
(SD) och San von Walden (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar röljande:

Hur ser behovet av olika boendeformer ut; ttygghetsboende, 65+ boende, äldre, unga vuxna,
barnfamiljer, studenterna med flera?

• Vilka hyresnivåer är lämpliga i Skinnskattebergs kommun? Viktigt, eftersom det avgör vilka
renoveringskostnader som är rimliga och om villaägare är beredda an flytta från sina villor.

• Finns det önskemål om bostadsrätter?
• Påverkas behovet av ett trygghetsboende eller 65-’ boende av an kommunen ska bygga ett nytt

hyreshus?
• Utifrån det — vilka kostnadskalkyler kan vi då räkna med om vi gör något av räljande:
• Att sälja fastigheten till marknadsvärde och eventuellt använda intäkten som delfinansiering vid

byggnation av nytt hyreshus i egen regi. eller genom tolalentreprenad.
• Att renovera fastigheten i egen regi. Kommunen upphandlar en totalrenovering. där kommunen själv

bestämmer vilken typ av lägenheter fastigheten ska ha.
Kommunen behöver räkna på de ekonomiska konsekvenserna av att ingå i en avtal med SBO.
Kommunen sätter sig själv i ett avtal under 20—25 år. Vad blir de ekonomiska konsekvenserna?
Möjlighet finns att köpa fastigheten efter ca 8 är, till marknadsvärdet. men vi vet ju inte om
kommunen blir den som Far köpa fastigheten. Konsekvenser? Tomtmarken, vem står Pär kostnader
och vad blir kostnaderna ffir t.ex. parkeringsplatser?

• Befintliga hyresgäster i fastigheten, vad blir konsekvenserna Pär dem om fastigheten byggs om?

att kommunstyrelsen beslutar att pausa SBO:s Pörstudie tillsvidare.

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

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda följande:

• Hur ser behovet av olika boendeformer ut: trygghetsboende. 65+ boende, äldre, unga vuxna.
barnfamiljer. studenterna med flera?

• Vilka hyresnivåer är lämpliga i Skinnskattebergs kommun? Viktigt, eftersom det avgör vilka
renoveringskostnader som är rimliga och om villaägare är beredda att flytta från sina villor.
Finns det önskemål om bostadsrätter?

• Påverkas behovet av ett tiygghetsboende eller 65+ boende av an kommunen ska bygga ett nytt
hyreshus?

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 256 foils.

Utifrån det — vilka kostnadskalkyler kan vi då räkna med om vi gör något av följande:
att sälja fastigheten till marknadsvärde och eventuellt använda intäkten som delfinansiering vid
byggnation av nytt hyreshus i egen regi, eller genom totalentreprenad.

• att renovera fastigheten i egen regi. Kommunen upphandlar en totalrenovering, där kommunen själv
bestämmer vilken typ av lägenheter fastigheten ska ha.
Kommunen behöver räkna pö de ekonomiska konsekvenserna av att ingå i ett avtal med SBO.
Kommunen sätter sig själv i ett avtal under 20—25 år. Vad blir de ekonomiska konsekvenserna?
Möjlighet finns att köpa fastigheten efter ca 8 år, till marknadsvärdet, men vi vet ju inte om
kommunen blir den som får köpa fastigheten. Konsekvenser? Tomtmarken, vem står för kostnader
och vad blir kostnaderna för till exempel parkeringsplatser?

• Befintliga hyresgäster i fastigheten. vad blir konsekvenserna för dem om fastigheten byggs om?

att pausa SBO:s förstudie tillsvidare.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 257

Revisionen informerar

Kommunstyrelsen får på sammanträdet information från revisionen.

Revisionens ordPörande har inget att informera om vid dagens sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande informerar

Aktuell information ska ges av kommunslyrelsens ordförande vid varje sammanträde med
koinm unstyre Isen.

Ingen information finns att delge vid dagens sammanträde.
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§ 259

T.f. kommunchefen informerar

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

T.f. kommunchefen informerar om att ett stort lån förfaller den 1 dec, behöver betalas in och att
hennes underskriftsbemyndigade behöver beslutas om skyndsamt, därav bland annat att ärendet tas
upp vid dagens sammanträde.

T.f. kommunchefen informerar om att hon är timanställd och Finns tillgänglig den omfattning som
det finns behov. Det är beställt en utredning från PWC och t.f. kommunchef är kontaktperson
gentemot PWC. Utredningen beräknas vara klar med ffirsta etappen till jul och slutresultatet
beräknas klart till i slutet på januari 2021.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen tackar får informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 260

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar ledningsutskottet om upptäckta personuppgiftsincidenter.

Till dagens sammanträde finns inga incidenter att rapportera.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 261

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-1 1-03, § 45 föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet.

Ordförande i barn- och utbildningsutskottet föredrar ärendet.

Under perioden 2020-10-06—2020-11-02 har följande rapporterats:

2 fysiskt våld. 3 kränkande tillial. 2 tillbud: 1 på ifirskola och 1 på grundskolan.

Åtgärder är vidtagna.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

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

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskaftebergs kommun — information

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

Till dagens sammanträde finns inget nytt så den löpande tjänsteskrivelscn bifogas inte denna
gång.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-07, § 120 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Till dagens sammanträde finns ingen ny information.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 263 KS 2020-875-042

Budget 2021 och flerårspian 2022 - 2023, samt strategisk
verksamhetsplan

Enligt kommunallagen kapitel Il § 8- lo. ska förslag till budget upprättas av styrelse röre oktober
månads utgång och fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång, om inte
särskilda skäl föreligger. En tjänsieskrivelse i ärendet finns upprättad.
Återremiss från kommunfullmäktige 2020-1 1-16. Handlingar i ärendet delas ut senast på
sammanträdet eller skickas ut per mejl så snart de är färdigställda.

Tidigarc behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-27. § 141 att överlämna förslag till beslut gällande budget 2021
och flerårsplan 2022—2023. samt strategisk verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27 § 228 föreslå kommunfullmäktige
att fastställa utdebiteringen rör Skinnskattebergs kommun år 2021 till oförändrat 22:46

fastställa kommunens finansiella mål, budget 2021 och flerårsperioden 2022—2023 enligt röljande
- Investeringar, enligt av fullmäktige fastställd budget. ska 70 procent påbörjas innan årets utgång.
- Kommunens nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag ska vara högst 100 procent för
budgetåret 2021. Kommunens nettokostnader i till skatter och bidrag för flerårsplanen
budgetåren 2022 och 2023 ska vara högst 98 procent.
fl disponera 2 874 tkr ur kommunens resultatutjämningsreserv budgetåret 2021.
g anta strategisk verksamhetsplan rör budgetåret 2021 enligt bilaga.
att anta bruttodriftbudgetramar per sektor/nämnd och finansförvaltning enligt bilaga.

Örjan Lindström, ekonom, föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Carina Såndor (L), Roger lngvarsson (5), Ewa Olsson
Bergstedt (SD). Helena Nykänen (5), Helena Norrby (C), Elisabeth Åberg (L).

Sammanträdet ajourneras för paus
Sammanträdet återupptas.

Roger lngvarsson (5) yrkar enligt följande:

att godkänna rapporten om marknadsföring
godta den framtagna konsekvensbeskrivningen budget 2021. äldreomsorgen i

Skinnskanebergs kommun
att fastställa kommunens finansiella mål enligt följande:

- Investeringar, enligt av fullmäktige fastställd budget, ska 70% påbörjas innan årets utgång.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 263 fois.

- Kommunens nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag ska vara högst 100% för
budgetåret 2021. Kommunens nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag för flerårsplaner
budgetåren 2022 och 2023 ska vara högst 98% procent.

att disponera 2 874 1kr ur kommunens resultatutjämningsresen’ budgetåret 2021.
att anta strategisk verksamhetsplan för budgetåret 2021 enligt bilaga.
att anta investeringsbudget 2021 enligt bilaga.
att fastställa resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget enligt bilaga.
att anta flerårsplan 2022 och 2023 enligt bilaga.
att anta Socialdemokraternas förslag till driflrambudget 2021.

Bo Öberg (M) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Ordförande ställer proposition på Roger lngvarssons (5) yrkande och kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roger lngvarssons (S) yrkande.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning och faller ut så att Roger lngvarssons (S)
förslag får 5 röster och kommunstyrelsens rörslag far 6 röster.

Lena Lovén Rolén (5), Penili Lahtinen (5). Sabine Thungren (5). Roger lngvarsson (S) och Helena
Nykänen (S) reserverar sig till förmån för Roger lngvarssons (S) förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastställa kommunens finansiella mål, budget 2021 och flerårsperioden 2022—2023 enligt följande
Investeringar, enligt av fullmäktige fastställd budget, ska 70 procent påbörjas innan årets utgång.
Kommunens nettokostnader i rdhalld tilt skatter och bidrag ska vara högst 100 procent för
budgetåret 2021. Kommunens nenokostnader i förhållande till skatter och bidrag för flerårsplanen
hudizetåren 2022 och 2023 ska vara högst 98 procent

fl disponera 2 874 tkr ur kommunens resultatutjämningsreserv budgetåret 2021.

g anta strategisk verksamhetsplan för budgetåret 2021 enligt bilaga.

ii anta bruttodriftbudgetramar per sektor/nämnd och finansförvaltning enligt bilaga.

att anta investeringsbudget 2021 enligt bilaga.

gfl fastställa resultatbudget. kassaflödesbudget och balansbudget enligt bilaga.

att anta flerårsplan 2022 och 2023 enligt bilaga.

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§264 KS2020-1021-l0l

Inköp av snabbtest för covid-19.

Med anledning av pågående pandemi diskuterar kommunstyrelsen inköp av snabbtester för covid- 19.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Bo Öberg (M), Sabine Thungren (5). Roger lngvarsson (S).
Carina Sändor (L) och San von Walden (SD).

Kommunchefen yttrar sig.

Bo Öberg (M) yrkar på att rärvaltningen ser över möjligheten och lagligheten till snabbtest, ett inköp
av max 2000 snabbtester till en maxkostnad på 100 000 kronor.

finansiering tas inom ram rör kommunledning.

Ordikanden ställer frågan om kommunstyrelscn är redo att gå till beslut och finner frågan med
ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att förvaltningen ser över möjligheten och lagligheten till snabbtest. ett inköp av max 2 000 snabbtester
till en maxkostnad på 100 000 kronor.

att finansiering tas inom ram lbr kommunledning.

era des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 265 KS 2020-1022-101

Gåva till tillsvidare anställda i Skinnskattebergs kommun i Corona
tider.

Kommunstyrelsen ska ta ställning till om kommunen kan ge uppskattning till personalen ffir väl
genomtört arbete under 2020.

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

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar fl tillsvidare anställd personal 1 Skinnskattebergs kommun får en
gåva till ett belopp av 500 kronor för att nyttjas inom lokala näringslivet samt fl finansiering tas inom
ram för kommunledning.

lärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD). San von Walden (SD). Bo
Oberg CM). Carina Såndor (L), Elisabeth Åberg (L). Helena Norrby (C). Helena Nykänen (S), Pentti
Lahtinen (5) och Sabine Thungren (S).

Lena Lovén Rolén (5). San von Walden (SD), Bo Öberg (M). Carina Såndor (L). Elisabeth Åberg (L),
Helena Norrby (C), Helena Nykänen (5), Pentti Lahtinen (5) och Sabine Thungren (S) yrkar bifall till
Ewa Olsson Bergstedts (SD) förslag.

1 ärendet yttrar sig Örjan Lindsiröm. ekonom.

1 ärendet yttrar sig tf. kommunchefen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att tills vidareanställd personalen i Skinnskattebergs kommun ffir en gåva till ett belopp av 500 kronor
för aU nyttjas inom lokala näringslivet.

att finansiering tas inom ram för kommunledning.

J usterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 266 KS 2020-929-007

Polisanmälan mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén för
misstanke om brott eni. förstudie presenterad på
kommunstyrelsen den 27110 2020.

1 mrstudj står att kommunstyrelsen bör agera och har skyldighet att anmäla brott när det
uppkommer misstanke om brott, därav väcks frågan vid dagens sammanträde.

Lena Lovén Rolén (5) anmälerjäv och utgår från sammanträdet.

Då ordförande. Lena Lovén Rolén (S). anmäler jäv och förste vice ordförande inte är närvarande på
dagens sammanträde, träder andre vice ordförande. Carina Såndor (L), in som ordförande.

Ärendet har väckts och Riredras av Bo Öberg (M).

I ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Ho Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Helena Nykänen
(5) och Sabine Thungren (5).

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar att kommunstyrelsen inväntar resultatet av den extema utredning
som kommunstyrelsen den 27oktober2020. § 231, gav förvaltningen i uppdrag an tillsätta.

Helena Nykänen (S) yrkar bifall till Ewa Olsson Bergstedts (SD) förslag.

Bo Öberg (M) yrkar gfl kommunstyrelsen ska lämna in en polisanmälan.

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

Ordföranden redogör rör propositionsordningen som godkänns.

Ordförande ställer proposition på Ewa Olsson Bergstedts (SD) förslag mot Bo Öbergs «vi) förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa Olsson Bergstedts (SD) förslag.

Bo Öberg reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

fl kommunstyrelsen inväntar resultatet av den externa utredning som kommunstyrelsen den
27oktober2020. § 231, gav förvaltningen i uppdrag all tillsätta.

Justerandes sign. L’tdragsbestyrkande
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§ 267 KS 2020-858-615

Lärcentrum 1 Skinnskattebergs kommun

Med anledning av upplösningen av NVU kommer tillhörande kommuner tvingas ta ett större eget
ansvar kring vuxenutbildningen. AU ffi en möjlighet till ett eget Lärcentrum möjliggör rör eleverna
ett stöd vid ex. distansstudier inom kommunal vuxenutbildning. Under de omständigheter som råder
med en upplösning av NVU kommer flera kostnader tillkomma efter upplösningen. Genom ett riktat
statsbidrag från Skolverket kan kommunerna underlätta rör elever inom kommunal vuxenutbildning
att studera. Det finns ett stort behov rör elever att kunna få stöd i studier, samt att delta i
grupparbeten i nuläget. En tjänsteskrivelse i ärendet finns uppränad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskotlet beslutade 2020-1 1-03, § 17 föreslå kommunstyrelsen bevilja en
ansökan om statsbidrag på 800 tkr från Skolverket till ett lärcentrum i Skinnskanebergs kommun
och Lprojektet kan startas upp ht-2021 om ekonomiska medel beviljas av Skolverket.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5). Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Sabine Thungren (S).

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Sabine Thungren (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets
förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

att bevilja en ansökan om statsbidrag på 800 tkr från Skolverket till ett lärcentrum i
Skinnskattebergs kommun.

att projektet kan startas upp ht-2021 om ekonomiska medel beviljas av Skolverket.

rkande
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§ 268 KS 2020-859-719

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Utifrån Skollagen (25 kap. 5 §) är det inte ett lagkrav på all huvudmannen ska erbjuda omsorg på
obekväm arbetstid. Förvaltningen ffireslår att huvudmannen avslutar verksamhet med barnomsorg på
obekväm arbetstid med hänsyn till att nyttjandegraden av samhällstjänsten barnomsorg på obekväm
arbetstid inom rörskolan 1 Skinnskanebergs kommun under åren 2019-2020 varit obefintlig.
Därmed frigörs även avsatta ekonomiska medel i budgetmm tillhörande aktuell verksamhet. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-1 1-03, § 46 Föreslå kommunstyrelsen
att avsluta barnomsorg på obekväm arbetstid på kvällstid mellan 18—22 från och med
den 1/1 2021.
att behålla barnomsorg på obekväm arbetstid på morgonen mellan 05—06.
att under 2021 utreda hur Skinnskattebergs kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
som passar ett större åldersspann 1—12 år i Skinnskattebergs tätort
att se över möjligheterna all integrera bamomsorg på obekväm arbetstid med andra verksamheter.

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

Sabine yrkar bifall till Barn- och utbildningsutskottets förslag med tillägg fl finansiering tas inom
ram.

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

Kommunstyrelsen beslutar

avsluta barnomsorg på obekväm arbetstid på kvällstid mellan 18—22 från och med den 1/1—2021

att behålla barnomsorg på obekväm arbetstid på morgonen mellan 05—06

att under 2021 utreda hur Skinnskallebergs kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
som passar ett större åldersspann 1—12 år i Skinnskattebergs tätort.

gfl se över möjligheterna all integrera bamomsorg på obekväm arbetstid med andra verksamheter.

fl finansiering tas inom ram.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

CL
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§269 KS2020-213-106

NVU - Information

NVU är i en upplösningsprocess och kommunstyrelsen ska löpande informeras om hur processen
framskrider.

Kommunstvrelsens ordförande föredrar ärendet.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanträdet ajourneras för lunch

Sammanträdet återupptas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 270 KS 2020-878-002

Delegationsrätt socialjouren

Kommunstyrelsen har rätt att delegera till tjänstemän rätten all fatta beslut i socialnämndens ställe
inom socialtjänstens verksamhetsområde. l den nuvarande delegationsordningen saknas tillägget all
socialsekreterare vid socialjouren är delegat all fatta beslut utanför kontorstid samt en precisering av
vissa beslut. Andringen är av redaktionell karaktär och innebär ingen förändring av delegationsnivån.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-11-02. § 105 föreslå kommunstyrelsen

ge handläggare vid socialjouren i Västerås stad rätt att fatta beslut i Socialnämndens ställe inom
Socialtjänstens verksamhetsområden enligt bifogad bilaga.

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

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till Vård- och omsorgsutskottets förslag enligt upprättad
del egationsordn ing.

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

Kommunstyrelsen beslutar

an ge handläggare vid socialjouren i Västerås stad rätt all fatta beslut i Socialnämndens ställe inom
Socialtjänstens verksamhetsområden enligt upprättad delegationsordning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 27 1 KS 2020-775-004

Dokumenthanteringsplan för sektor Vård och omsorg

Sektor Vård och omsorg ska enligt kommunens arkivreglemente ha en dokumenthanteringsplan. En
dokumenthanteringsplan redovisar hanteringen av handlingar hos sektorn. Förvaltningen har
upprättat ett förslag till dokumenthanteringsplan rör Sektor Vård och omsorg. En tjänsteskrivelse
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-11-02, § 104 föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad dokumenthanteringsplan Pär sektor Vård och omsorg.

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

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till Vård och omsorgs utskottets Pärslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättad dokumenthanteringsplan Pär sektor Vård och omsorg.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§272 KS2019-643-10l

Detaljplan brandstation

Samrådshandlingar bestående av planbeskrivning. plankana. grundkana och fastighetsföneckning
finns framtagna. Till planen hör även behovsbedöinning. Efter åtgärder från de yttranden som inkom
har denna tjänsteskrivelse nr 2 upprättats. Inga yttranden har inkommit som fördröjer processen i ett
färdigt förslag på detaljplan. Tekniska utskottet har att ta ställning till om detaljplanen ska
godkännas. En tjänsteskrivelse finns upprättad ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2020-11-06, § 71 röreslå kommunfullmäktige
att upprättat förslag till detaljplan för område Skinnskatteberg-Eriksbo 3:1 godkänns.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-1 1-05 § 73 att miljö- och byggnadsnämnden inte har
några invändningar på planförslaget för detaljplan för brandstation Skinnskaneberg.

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar röreslå kommunfullmäktige

upprättat förslag till detaljplan för område Skinnskatteberg-Eriksbo 3:1 godkänns.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 273 KS 2020-869-101

Reseriktlinjer för Skinnskaftebergs kommun

Reseriktlinjer för Skinnskattebergs kommun antogs av Kommunstyrelsen 2020-04-07 § 64.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjen rör kommunstyrelsen att ta
ställning till. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-1 1-04, §150 föreslå kommunstyrelsen
fl anta reviderade reseriktlinjer för Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

anta reviderade reseriktlinjer för Skinnskattebergs kommun.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 274 KS 2020-870-101

Riktlinje för fordon i Skinnskaftebergs kommun

Riktlinje för fordon i Skinnskatlebergs kommun antogs av kommunstyrelsen
2020-04-07 § 64. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjen för
kommunstyrelsen att ta ställning till. En tjänsteskrivelse i ärendet flnns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-1 1-04, § 151 föreslå kommunstyrelsen
att anta riktlinje för fordon i Skinnskattehergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrcisen är redo att gå till beslnt och finner frågan
mcd ja besvarad.

Kommunstyrclsen beslutar enligt lcdningsutskottets förslag

il anta reviderad riktlinje för fordon i Skinnskattebergs kommun.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 275 KS 2020-166-020

Foikhälsoplan i Skinnskattebergs kommun 2020

Kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun har 2019-06-03 § 49 beslutat an ge
kommunstyrelsen 1 uppdrag att ta fram ett nytt förslag till Foikhälsoplan rör 2020. 1 Folkhälsoplanen
har man valt att prioritera två folkhälsopolitiska mål och att till dessa koppla tillämpliga mål från
Skinnskattebergs kommuns övergripande mål. Kommunfullmäktige har att ta ställning till om
Folkhälsoplan Skinnskanebergs kommun 2020 ska antas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskonet beslutade 2020-11-04, § 152 röreslåkommunfullmäktige
g anta Folkhälsoplan för Skinnskattebergs kommun 2020.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets ffirslag röreslå kommunfullmäktige

g anta Folkhälsoplan Skinnskanebergs kommun 2020.



Skinnsk rgs
ix - mun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-24 Sid. 332

§ 276

Sammanträdesschema år 2021

KS 2020-708-101

Enligt kommunallagen kap 6 § 23 skall en nämnd besluta om tid och plats f& sina sammanträden. För
att underlätla nämndadministrationen görs årligen ett Pörslag till sammanträdesschema för alla
kommunens nämnder att ta ställning till. Kommunfullmäktige har att ta ställning till om
sammanträdeschema för 2021 ska antas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-1 1-04. § 155 föreslå kommunstyrelsen
fl anta sammanträdesschema år 2021 Pär kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens utskott.
Ledningsutskottet beslutade 2020-11-04, § 155 Päreslå kommunfullmäktige
ll anta sammanträdesschema Pär år 202! Pär kommunfullmäktige.
att anla upprättad plan Pär ekonomiska uppfliljningar rör år 2021.

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

g anta sammanträdesschema år 2021 Pär kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att anta sammanträdesschema rör år 2021 Pär kommunfullmäktige.

att Päreslå kommunfullmäktige att anta upprättad plan för ekonomiska uppPäljningar Pär år 2021.
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§ 277 KS 2020-880-101

Reglemente för kommunstyrelsens utskott

Arbetsordning för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 2012-12-04 § 188. 1 samband med att
Kommunfullmäktiges presidie har gett förvaltningen i uppdrag att se över arbetsordningen rör
kommunfullmäktige 1 Skinnskattebergs kommun ses även Arbetsordning rör kommunstyrelsen och
reglemente rör kommunstyrelsen över på uppdrag av kommunstyrelsens presidie. Det finns idag både
arbetsordning och reglemente rör kommunstyrelsen. Förvaltningen har tillsammans med konsult från
kommunutbildarna och kommunstyrelsens presidie kommit fram tUll att vi omvandlar Arbetsordning
för kommunstyrelsen till att vara ett Reglemente rör kommunstyrelsens utskott. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-1 1-04. § 156 röreslå kommunstyrelsen

anta upprättat rörslag till Reglemente rör kommunstyrelsens utskott.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

gfl anta upprättat förslag till Reglemente för kommunstyrelsens utskott.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§278 KS2020-88l-10l

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente rör kommunstyrelsen revidemt kommunfullmäktige 2019-06-03 § 41. 1 samband med att
Kommunfullmäktiges presidie har gett förvaltningen i uppdrag att se över arbetsordningen för
kommunfullmäktige 1 Skinnskattebergs kommun ses även Reglemente rör kommunstyrelsen över på
uppdrag av kommunstvrelsens presidie. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskoftet beslutade 2020-11-04, § 157
fl ge förvaltningen i uppdrag att se vilka samverkansorgan som ska ingå i § 54
i dokumentet samt att överlämna förslag till beslut gällande Reglemente för kommunstyrelsen till

kom ni unsty te In.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar att anta Reglemente rör kommunstyrelsen.

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

Kommunstyrelsen beslutar röreslå kommunfullmäktige

an anta Reglemente rör kommunstyrelsen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 279 KS 2020-848-101

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun reviderades och antogs av
kommunfullmäktige 2014-09-08 § 52. Kommunfullmäktiges presidie har gett f&valtningen i uppdrag
att se över arhelsordningen för kommunfullmäktige och instruktion för fullmäktigeberedningar i
Skinnskallebergs kommun, En tjänsteskrivelse 1 ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-11-04, § 158 föreslå kommunfullmäktige

anta upprättat förslag på arbetsordning mr kommunfullmäktige 1 Skinnskattebergs
kommun.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets rörslag rörslå kommunfullmäktige

anta upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 1 Skinnskauebergs kommun.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 280 KS 2020-796-101

Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 68 om underskriftsbemyndigande.
Tidigare beslutat underskriftbemyndigande behöver justeras på grund av personalförändringar. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Kommunstyrelscn beslutar

att kommunchef Marie Tollefsen Markström. tf. kommunchef Leena Berglund, ekonomichef Daniel
Wångblad, tvål förening eller var för sig i förening med ekonom Örjan Lindström, ian Byström eller
Ghazala Awan äger rätt att underteckna anvisningar gällande kommunens bankräkningar och
plusgirokonton samt stifielser.
att ekonomichef Daniel Wångblad eller ekonom ian Byström. Orjan Lindström. Ghazala Awan var
för sig eller genom ombud anhängiggöra och röra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom
domstol.
att kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (S) och 1:e vice ordförande Helena Öling (S)
att båda tillsammans eller var rör sig i förening med kommunchef Marie Tollefsen Markström,
t.f. kommunchef Leena Berglund eller ekonomichef Daniel Wångblad utses iill firmatecknare och
har rätt att underteckna följande handlingar
köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och mottagande av gåva
avseende såväl fast som lös egendom. servitut, avtal, vägrättsavtal, övriga handlingar i ärenden
rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där kommunen är pan. skuldförbindelser å
lån som upptages av kommunen. ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat
om.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

%t
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§ 281

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning rör Kommunstyrelsen. antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-04, § 188 och
reviderad av kommunstyrelsen 20 17-04-04, § 69. § 19 Samverkansorgan. är kommunens
samverkansorgan Norm Västmanlands Utbildningsförbund. NVU. Norra Västmanlands
Samordningsrörbund, 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
rnrtroendevalde avgör själv om Skinnskanebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas eller ej.

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

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

Lena Lovén Rolén (S) infonnerar om plaitformen Kulturtinget.

Lena Lovén Rolén (S) informerar om röreläsare. Charlotte Molander, som bland annat har en
föreläsning om lyckliga platser på You Tube.

Lena Lovén Rolén (S) informerar från regionalt krishanteringsråd där föreläsare från bland annat
SAPO och Socialstyrelsen deltog.

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

Kommunstyrelsen beslutar

all lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 282

2020-11-24 Sid. 338

Ovriga rapporter

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

Finns inga övriga rapporter till sammanträdet.
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§ 283 KS 2020-803-002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

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

Kommunstyrelsen beslutar

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Ju terandes sign. Utdragsbestyrkande

(
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§ 284

Delgivningar

Skinnskattebertxs kommun
2020-lo- 19
Vård- och omsorusutskottet, protokoll 2020-10-19

Sknnskattebergs kommun
2020-10-27
Ledningsutskonet, protokoll 2020-10-27

Skinnskattebergs kommun
2020-11-02
Vård- och omsorgsutskonet. protokoll 2020-11-02

Skinnskatiebergs kommun
2020-11-03
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2020-11-03

Skinnskatteberns kommun
2020-11-04
Ledningsutskottet, protokoll 2020-1 1-04

Skinnskattebergs kommun
2020-11-05
Miljö- och byggnadsnämnden, prolokoll 2020-1 1-05

Skinnskattebergs kommun
2020-11-06
Tekniska utskottet protokoll 2020-1 1-06

Skinnskattebergs kommun
2020-11-12, extrainsatt sammanträde
Ledningsutskotiet, protokoll 2020-11-12

NVU
202 0-10-13
Budgetprognos 2020-08-31
DnrKS 2020-231-106

NVU
202 0-10-13
Förslag på investeringsbudget 2020
Dnr KS 2020-231-106

N V L
2020- 10-13
Förslag på investeringsbudget 2020
Dnr KS 2020-231-106
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mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-24 Sid. 341

§ 284 forts.

Norberg KF - Upplösning NVU
2020-10-19
Upplösningsavtal gällande NVU
Dnr KS 2019-512-106

Fatwrsta KF — Upplösning NVL’
2020-10-19
Förslag på investeringsbudget 2020
DnrKS 2019-512-106

2020-11-03
boverket- Bostadsmarknadsenkäten och Plan- bygg- och tillsynsenkäten
Kommer i början på december, svara senast 29januari och 5 feb. 2021

Intresseföreningen Bergslaget
2020-10-28
Europaforum den 3 december

Delårsbokslut Västmanland- Dalarna lönenämnd
202 0-10-13
Dnr KS 2020-275-106

2020- 10-19
Regeringskansliet inFör elektronisk remittering den 1januari2021

5KR & Sobona Cirkulär 20:42
2020-11-05
Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

SKR & Sobona Cirkulär 20:43
2020-11-09
Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor rör personlig assistent och anhöriavårdare

5KR & Sobona Cirkulär 20:44
2020-11-09
Huvudöverenskommelse om lön mm - HÖK 20— med OFR Allmän kommunal verksamhet

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

Kommunsh’relscn beslutar

att lägga delgivningama till handlingarna.



Skinnsk rgs
i5Sk mun

Kommunstyrdsen

§ 285

Övriga frågor

På dagens sammanträde ställdes inga frågor.

Sammanträdesprotokoll

2020-11-24 Sid. 342
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2020-11-11 JEANETrE LANDOLS1Urval: Händelse - Avdelningskod: ‘1(5’; Fffindelsekategorikod: ‘DELB’; Händelsedatum: ‘2020-11-01.. 2020-11-1 1’

Händelse
Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista
Namn Fnstighetsbeteckniug
Ärendetyp Ärendemening
Hindelsekategod Rubrik
Sekretess
KS-2020-956 2020-11-06 Upprattad MAR

Delegation, attestrAtt, beslutanderAtt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-3
Delegationsbeslut Delegationsbeslut kommunstyrelsen 1 perioden 20-10-01—20-10-31. BoU

overvgande om fortsatt vård enl SoL 6:8, 2 st.

1(5-2020-956 2020-11-06 Upprfiuad MAR

DclegaUon, attestrfttt, beslutanderltt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-0 l--2020-1 0-31
Delegalionsbeslut 1 perioden 201001-201031. LVU omprövning om fortsatt vård enl 1 3 3 st, 1

st

1(5-2020-956 2020-11-06 Upprfittad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut k-ommunstyrelsen 2020-10-Ot--2020- 10-3Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. LVM ansökan om vård enl Il §, 1 st,

1(5-2020-956 2020-11-06 Upprttuad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderutt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-0l-.2020-l0-31Delegatiansbeslut 1 perioden 201001-201031. LVM omedelbart omhinder-tagande 13 §12 st.

KS-2020-956 2020-11-06 Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-31Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031 - LVU placering instutition II §, 1 st. LVU
placering familjehem 1 I, 1 st.

KS-2020-956 2020-11-06 Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderatt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-31Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031 - Uppdrag ek deltaga i pmktik/kompetenshöjande
verksamhet 1 st, ek bistånd utredn SoL 11:1 inleds 6 st, ek bistånd SoL 4:1
beviljas 74 st,ek bistånd SoL 4:1 avslag I6st,ek bistånd beviljas under nuv.
rörhånanden 5 st.

KS-2020-956 2020-11-06 Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-31Delegationsbeslut
- 1 perioden 201001-201031 - BoU vård uianmr eget hem SoL 4:1 beviljas 1 st.

1(5-2020-956 2020-11-06 Upprätiad MAR

Delegation, attesträn, beslumnderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-lO-0l--2020-l0-3 1Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. BoU vård utanrdr eget hem SoL 4:1 avslutas 1 st.

ctQEL4t_r.%(_
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:ändeIse
Diarienummcr flflndelsedatum Riktning llnndliiggare Tillhör postlislaNamn Fastighelsbeleckning
Ärendelyp Ärendemening
Ilindelsekategori Rubrik
Sekretess
KS-2020-956 2020-1 1-06 Upprnad MAR

Delegation, attestrtitt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-31
Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. Vuxna utreda ent SoL II:! inleds ej 22 st, vuxna

utredn eni SoL 11:1 inleds 3 st, vuxna utrcdn en! Sol 11:1 avslutas m ätgilrd
4 st.

KS-2020-956 2020-11-06 Upprättad MAR

Delegation, atlesträtt, beslutandertitt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-31
Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. BoU utredn inleds enl SoL 11:1 inleds ej 20 st.

KS-2020-956 2020-11-06 Upprlittad MAR

Delegation, attestriic, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01 --2020-10-31
Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. BoU utredn en! SoL Il:! o 11:2 inleds ober sam

st, BoU utreda eni Sol 11:1 inleds m samtycke 551.

KS-2020-956 2020-11-06 Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-31Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. Vuxna utreda exil Sol 11:1 avslutas utan åtgärd 1
st, BoU utrcdn eni Sol 1 1:1 avslutas utan fitgurd 4 st.

KS-2020-956 2020-11-06 Uppr’duad MAR

Delegation, attesträn, bes)uiandermt Delegationsbeslul kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-3!Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. Vuxna äppenvårdsinsats SoL 4:1 beviljas 3 st,
uppdrag vuxna Öppenvrd beviljas 1 st.

KS-2020-956 2020-11-06 Upprtlttad MAR

Delegation, atlestrält, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01 --2020-10-31Delegationsbeslut 1 perioden 20(001-201031. Vuxna utredn en! 7 LVM inleds 3 st

KS-2020-956 2020-11-06 Upprittad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-lo-) 1Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. Vuxna utredn att 7 LVM avslutas Ist.

KS-2020-956 2020-1 1-06 Upprättad MAR

Deleization, atteslrätt, beslutunderätl Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-! 0-0 t—2020- 10-31Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. LVM begäran om läkarintyg exil 9 3 st

KS-2020-956 2020-il-OG Upprättad MAR

Delegation, anestrält, beslulandeditt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-lO-0l--2020-!0-31Delegationsbeslut 1 perioden 20 too 1-201031. ISM poIisbandrckning 45 2 si.

KS-2020-956 2020-11-06 Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-3!Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. Faderskap fastställt 1 st.
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El än dels e
Dinrienummer Händelsedatum Riktning llnndläggnrc Tillhör postlista
Namn Fnstighctsbeteckning
Ärendetyp Ärendemening
HndvlsckatcgoH Rubrik
Sekretess
KS-2020-956 2020-) 1-06 Uppiittad MAR

Delegation, attestitt, beslutanderutt Delegaionsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-31
Delegationsbeslut 1 perioden 201001-201031. FR/lämna upplysning jml 6 kap 20 2 st, Ist.

KS-2020-956 2020-11-06 Uppilittad MAR

Delegation, aftesträft, heslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01 --2020-10-31
Delegationsbeslut 1 perioden 20100l-20l03l. FFI kontaktpenonfkontalcfamilj godkänt rör ev

uppdrag 1 st.

KS-2020-956 2020-Il-OG Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderäti Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-10-01—2020-10-31
Delegationsbeslut 1 perioden 20l001-201031. överklagande beslut amprvas ej en! 27 Lii 1

st.

KS-2020-956 2020-1 (-06 Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutnaderätt Delegationsbestut komrnunstyrelsen 2020-10-01 --2020-10-31
Delegationsbeslut 1 perioden 20100I-201031. P32. Grävtillstånd kiom kommunen 1 st.

KS-2020-956 2020-1 1-09 Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-I0-0I--2020-I0-31
Delegationsbeslut 1 perioden 201001-20103. F 32. Grävtillstånd inom kommunen. 201105

beviljades giivtillstånd till Solör Bioenergi AB.

KS-2020-956 2020-fl-lo Upprättad MAR

Delegation, attesträtt, beslutanderätt Delegationsbeslut kommunstyretsen 2020-l0-0l--2020-l0-3 1
Delegarionsbeslut P2. Tecknande av lokalt kollektivavtal.Samråd kring tecknande av lokalt

kollektivavtal med Kommunal, Vision, Akademikerlbrbundet SSR, Ledarna,
Teaterfbrbundet har skett 2020-11-04 med KC och Kommunstyrelsens LU.
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