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_____________________________________________________________________________________ 
Tarja Isomäki 
 
Plats och tid för 
sammanträde: OBS plats: Aulan i Aspebäcken, tisdagen den 7 april 2020 kl. 08.30 
            
                                
Ärenden: 

1. Val av protokolljusterare, tid och plats 

2. Revisionen informerar    

3. Kommunchefen informerar   

4. Personuppgiftsincidenter – information    

5. Information till huvudman från Sektor barn och utbildning   

6. Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun – information  

7. Årsbokslut 2019*/bil    

8. Interkommunala avgifter och friskoleavgifter 2020*/bil    

9. Kvalitetsrapporter ht-2019*/bil   

10. SIQ:s återföringsrapport till grundskolan*/bil               

11. Förlängning av skolskjutsavtal    

12. Omfördelning av investeringsanslag till solceller på för-och grundskola  

13. Information gällande förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet 

vid spridning av viss smitta   

14. Överenskommelse skolhjälpmedel*/bil    

15. Ändring av kommunfullmäktiges beslut 2020-03-09, § 5 Statens 

 bostadsomvandling, SBO    

16. Dokumenthanteringsplan för Sektor Teknik och service*/bil    

17. Utredning angående ett missförhållande inom individ- och familjeomsorgen 

enligt 14 kap. 6 § Socialtjänstlagen – Lex Sarah*/bil    

18. Delegationsrätt Socialjouren   

19. Intern kontroll avseende användningen av kommunens bilar*/bil   
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20. Uppföljning interkontrollplan 2019*/bil   

21. Revidering av reglemente för intern kontroll*/bil   

22. Revidering av delegationsordning Nr R1 – R27*/bil    

23. Revidering av underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen   

24. Regler för kommunalt partistöd i Skinnskattebergs kommun*/bil   

25. Kommunens medlemskap i närverket Sambruk   

26. Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget 2021*/bil   

27. Utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2020   

28. Miljöpris och miljöstipendium 2020*/bil   

29. Skinnskattebergs kommuns underlag till kommande trafikförsörjningsprogram 

och länstransportplan för Västmanlands län*/bil   

30. Yttrande om granskning – enkät till kommunstyrelsens ledamöter 

 och ersättare*/bil       

31. Överföring av investeringsmedel från verksamhetsår 2019 till verksamhetsår 

 2020*/bil    

32. Förordnande som borgerlig vigselförrättare    

33. Att täcka kostnaderna för deltagare till Landsbygdsriksdagen 8–10 maj 2020 

 i Jönköping - initiativ */bil    

34. Svar på motion om video- och telefonmöten*/bil   

35. Svar på motion angående invånarförslag*/bil   

36. Svar på motion om att digitalisera sammanträdeshandlingar*/bil   

37. Svar på motion om att utarbeta koldioxidbudget*/bil   

38. Svar på motion om att informera om växthuseffekten*/bil    

39. Svar på motion om kommunal solpark*/bil   

40. Svar på motion om anställdas klimatsmarta resor*/bil   
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41. Svar på motion om lokal busstrafik*/bil   

42. Svar på motion om regional busstrafik*/bil   

43. Svar på motion om att minska utsläpp från samhällsbetalda transporter*/bil   

44. Svar på motion om fossilfria bilar*/bil   

45. Svar på motion om klimatsamarbete med näringslivet*/bil    

46. Svar på motion angående fria arbetskläder i förskola, förskoleklass och 

Fritidshem*/bil   

47. Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och 

beredningar med samverkansorgan   
 

48. Övriga rapporter   

49. Delegationsbeslut   

50. Delgivningar   

51. Övriga frågor   

 

 

Lena Lovén-Rolén (S) 

Ordförande 


