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Paragrafsammanställning

§ 1 Sammanträdes öppnade samt upprop
§ 2 Val av protokolijusterare, tillika rösträknare, tid och plats
§ 3 Information från revisonen — information
§ 4 Kommunchefen informerar
§ 5 Statens bostadsomvandling, SBO
§ 6 Renhållningsröreskrifter rör VafabMiljö Kommunalförbund
§ 7 Delårsmpport per 2019-08-3 1 från Norra Västmanlands Utbildningsförbund
§ 8 Tillämpningsanvisning OPF-KL
§ 9 Förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om projektmedel från statsbidraget för det

finska fönaltningsområdet
§ 10 Chefs- och ledarskapspolicy
§ 11 Personalpolicy
§ 12 Målarbete 2020
§ 13 Revidering av Taxa och avgifter för år 2020, Uthyrningstaxor 4.1
§ 14 Förslag till reglemente för fljälpmedelsnämnden
§ 15 Förslag till nytt samverkansavtal för Hjälmedelsnämnden
§ 16 Verksamhetsplan med intemkontrollplan 2020 rör Hjälpmedelscentrum
§ 17 Svar på granskning verkställighet av beslut och ärendehantering
§ 18 Svar på motion angående införa möjlighet att välja mellan två rätter
§ 19 Svar på motion angående syntetisk is
§ 20 Svar på motion angående Skinnskattebergs kommuns lönespecifikation
§ 21 Svar på motion angående bildande av kommunalt fastighetsbolag
§ 22 Interpellationer och frågor
§ 23 Motion om narkotikahund i skalan
§ 24 Motion angående kameraövervakning för Allaklivitetshuset Sture
§ 25 Motion angående att göra Malmaskolan till placeringsskola
§ 26 Motion angående att öka tryggheten i Skinnskattebergs kommun
§ 27 Entledigande
§ 28 Kommunfullmäktiges val till fönroendeuppdrag
§ 29 Delgivningar

riusterandes sign. Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs av allmänheten vid sammanträdet.

Kommunflulmäktige tackar av en eniledigad ledamot.

Justeran es sign. Utdragsbestyrkande
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Anmälan av ny IedamoUersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ersättare för ledamot i kommunffihlmäkiige från och med den
7 februari 2020 till och med den 14oktober2022.

Parti: Liberalerna
Ny ersättare: Margareta Nordenbris
Avgången ersättare; Jan Lejon
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Närvarande ledamöter — upprop

Ledamöter Närvaro Notering

S Lena Lovén Rolén X
L Carina Sändor - Tjänstgörande ersättare Margareta Nordenbris

SD Ewa Olsson Bergstedt X
S Tony Bölja X
S Helena Nykänen X
L Tobias Jarstorp X

SD Oscar Sjöstedt - Tjänstgörande ersättare Cecilia Olsson
Bergstedt (SD)

S Roger lngvarsson X
M Bo Öberg X
S Eva Anderberg X
L Elisabeth Åberg - Tjänstgörande ersättare Kjell Andersson
V Fredrik Skog X 1
C Helena Norrby X § 1—12, ingen ersättare finns pä plats

SD Vesa Koskelainen - Tjänstgörande ersättare Torgny Roxell (SD)
S Lars-Göran lgnberg Fammé X
S Sabine Thungren X
L Anders Nordenbds X

SD Jonny Emtin X
S Rolf Sass X
S Aneth Arvidsson X
L Vanja Leneklint X
S Klaus Jesse X

SD Pär Hultman X
S Ann-Christine Andersson X
L Susanne Karlsson X
M Staffan Strid X
S Pentti Lahtinen X

SD San von Walden X
V Helena Cederberg X § 1—11, ingen ersättare fanns på plats
C Ulf Kjeflin X

Solveig Hammarström X

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 1 forts.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 8—2022

Tjänstgörandc ersättare — upprop

Ersättare Närvaro Notering

M Angeligue Nyström -

M Pernilla Danielsson -

C Rolf Andersson -

C Sonja Råberg -

L WaijaRafik -

L Anna-Lena Lundén -

L Margareta Nordenbds X Tjän5tgör ffir Carina Såndor

L Kjell Andersson X Tjänstgör för Elisabeth Åberg

S Han-Eric Johansson -

S Ewa Wikström -

S ElofEngman -

S Barbara Laaksonen -

5 Laila Åberg -

5 Soili Raja-Aho -

V Anna Werner -

V Agneta C. Lundberg -

SD Torgny Roxell X Tjänstgör för Vesa Koskelainen (SD)
SD Cecilia Olsson Bergstedt X fjänstgör för Oscar Sjöstedt (SD)
SD Therese Lövdahl -

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§2

Val av protokolijusterare tillika rösträknare, tid och plats

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Helena Nyknen (5) och Tobias Jarstorp (L) till protokolijusterare, tillika rösträknare.

protokollet justeras måndag den 16mars2020 kl. 14:00 på kommunkontoret.

Juster des sign. Utdragsbestyrkande[fr
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§3

Information från revisonen — information

KommunMimäktige får på sammanträdet information från revisionen.

Revisionens ordförande informerar om utförda granskningar.
Revisionen har kontaktat några av samordningsförbund för att ffi in årsredovisningar. Revisionen
delar ut boken God revisionssed till närvarande förtroendevalda.

1 ärendet yttrar sig Aneth An’idsson (5).

Kommunfullmäkfige beslutar

att tacka för informationen.

Justerandes sign., Utdragsbestyrkande
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§4

Kommunchefen informerar

Aktuell information ska ges av kommunchefen.

Kommunehefen informerar om tidspianen för upplösningen av NVU och den framtida processen.

Ordfdrandes ställer frågan om kommunfullmäktige är redo aU gå till beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka rör informationen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande1 ‘JJ
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§5 KS2019-906-101

Statens bostadsomvandling, SBO

Statens bostadsomvandling AB (580) syftar till att bidra till bättre balans på svaga
bostadsmarknader genom att överta fastigheter från kommuner rör att bygga om till efterfrågad
användning med fokus på hållbara bostäder rör seniorer. Ett initiativ har inkommit från Lena Lovén
Rolén (S) och Helena Oling (5). Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 228 att bifalla initiativet.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 228, att bifalla initiativet.

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, § 75 föreslå kommunstyrelsen
utse ett lämpligt objekt rör ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 10 föreslå kommunfullmäktige
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avsiktsrörklaring med SBO och snarast gå in i en Cörstudie,
g kostnaden rör rörstudien får uppgå till maximalt 400 000 kr, att förstudien finansieras genom
omfördelning av engångssatsningar, utökat försörjningsstöd 400 000 kr, samt fastigheten för
omvandlingen är Klockarbergsvägen 8 A, 8 och C.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Norrby (C) Anders Nordenbds (L), Ewa Olsson
Bergstedt (SD), Fredrik Skog (V), Bo Oberg (M), Vanja Leneklint (L),

Bo Öberg ställer en ordningsfråga om inte talaren, Lena Lovén Rolén (5), ska hålla sig till ämnet.

Lena Lovén Rolén (5), Anders Nordenbris (L), Fredrik Skog (V), Vanja Leneklint (L), yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avsiktsrörkladng med SBO
och snarast gå in i en f&studie, att kostnaden för förstudien får uppgå till maximalt 400 000 kr, att
förstudien finansieras genom omfördelning av engångssatsningar, utökat försörjningsstöd 400 000
kr, samt fl fastigheten för omvandlingen är Klockarbergsvägen 8 A, B och C.

Helena Norrby (C) yrkar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att omvandla en
lämplig fastighet till trygghetsboende och lämpligast finansieringsväg, att utredningen finansieras
inom ram.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Bo Öberg (M) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) förslag.
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§ 5 fons.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Helena Norrbys (C) yrkande och
finner att kommunMlmäklige beslutar enligt kommunstyrelsens f&slag.

Helena Norrby (C), Ulf Kjellin (C), Bo Öberg (M), Staffan Strid (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD),
Cecilia Olsson Bergstedt (SD), Torgny Roxell (SD), Sonny Emtin (SD), Pär Hultman (SD) och San
vin Walden (SD) reserverar sig till förmån f6r Helena Nonbys (C) yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avsiktsförklaring med 580 och snarast gå in i en förstudie.

att kostnaden för förstudien får uppgå till maximalt 400 000 kr och att förstudien finansieras genom
omfördelning av engångssatsningar, utökat fdrsörjningsstöd 400 000 kr.

att fastigheten för omvandlingen är Klockarbergsvägen 8 A, B och C.

Jdsterandes sign. Utdragsbestyrkande

•1_____________
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§6 KS2018-797-219

Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund

Förslag till renhållnin2sordning har under våren 2019 remittemts till medlemskommunerna och
ställts ut för allmänhetens granskning. Renhållningsordningen består av tre delar;
renhållningsföreskrifter, avfallsplan och avfallstaxa. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande
och ett reviderat förslag presenteras i bilagor nedan. Direktionen för VafabMiljö kommunalförbund
beslutade 2019-09-26, § 335 att skicka reviderat förslag till renhållningsföreskrifter vidare till
respektive kommunMlmäktige för beslut under 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2019-04-26, § 22 föreslå kommunstyrelsen

avge svar enligt upprättat yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 104 enligt tekniska utskottets förslag
att avge svar enligt upprättat yttrande.

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, § 79 f&1 kommunMlmäktige
att anta renhåilningsföreskrifier rör Skinnskattebergs kommun att gälla från och med det datum taxa
för 2020 beslutas gälla.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 12 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunflillmäktige anta renhållningsföreskrifter för Skinnskattebergs kommun att gälla från och
med det datum taxan för 2020 beslutas gälla.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S).

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta renhållningsföreskrifter för
Skinnskattebergs kommun att gälla från och med det datum taxan för 2020 beslutas gälla.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo aP gå till beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl anta renhållningsföreskrifter för Skinnskattebergs kommun att gälla från och med det datum
taxan för 2020 beslutas gälla.

Jy teran es sign. Utdragsbestyrkande

‘!
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§7 KS2019-991-106

Delårsrapport per 2019-08-31 från Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.

Direk-tionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund har 2019-10-28, § 56, beslutat att fasthålla
delårsrapport och överlämna densamma till medlemskommunema. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad. Kornmunflallmäk-tige ska besluta i ärendet.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-12-Il, § 198 föreslå kommunMlmäktige
att godkänna upprättad delårsrappod 2019-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.
att kommunMlmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers bedömning att det
saknas en tydlig avrapportering och att resultatet av flera av målen inte är förenligt med vad som är
fastställt av direktionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 15 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunhillmäktige att godkänna upprättad delårsrapport 2W 9-08-3 1 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund samt att kommunflillmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
revisorers bedömning att det saknas en tydlig avrapportering och att resultatet av flera av målen inte
är förenligt med vad som är fastställt av direktionen.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M) och Aneth Arvidsson (8).

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

godkänna upprättad delårsrapport 2019-08-3 1 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

att kommunMlmäktige delar Norra Västmanlands Utbildningsförbunds revisorers bedömning att det
saknas en tydlig avrapportering och att resultatet av flera av målen inte är förenligt med vad som är
fastställt av direktionen.
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§8

Tillämpningsanvisning OPF-KL

KS 2018-0727-101

Till OPP-Kl. 18 har en tillämpningsanvisning för Skinnskattebergs kommun arbetats fram
tillsammans med KPA pension och bör antas i kommunflillmäktige. Tillämpningsanvisningen
beskriver hur hanteringen av reglementet OPP-KL ska regleras och vem som är ansvarig rär vilka
delar. Avtalet tar även upp nivå på ekonomisk omställning samt aktiva omställningsinsatser. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 105, föreslå kommunfullmäktige
att anta tillämpningsanvisningen till OPP-KL.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 137, enligt ledningsutskottets förslag förslå
kommunhillmäktige

anta tillämpningsanvisningen till OPP-KL.

Kommunftulmäktige beslutade 20 18-1 1-12, § 74 enligt kommunstyrelsens förslag
att anta tillämpningsanvisningen till OPP-KL.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-11, § 205 föreslå kommunfullmäktige
att anta tillämpningsanvisningar. rör Skinnskattebergs kommun, för OPP-KL 18.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 18 enligt ledningsutskottets ffirslag föreslå
kommunMlmäktige fl anta tillämpningsanvisningar, för Skinnskattebergs kommun, för OPF-KL
18.

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

Kommunfullmäklige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

anta tillämpningsanvisningar, för Skinnskattebergs kommun, för OPP-KL 18.
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§9 KS2019-813-l01

Förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om
projektmedel från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet

Skinnskatlebergs kommun har valt att från statsbidraget avsätta projektmedel till föreningar, företag
eller enskilda personer för olika projekt och arrangemang som följer minoritetslagens intentioner och
som syftar till att främja och synliggöra finska språket och den sverigefinska kulturen i kommunen.
Antagna av kommunMlmäktige 2012-06-11, § 61. Förslag till riktlinjer för bedömning av
ansökningar om projektmedel från statsbidraget för det finska förvaltningsonwådet, inklusive ett
revideringsförslag till tillhörande ansökan om projektmedel från statsbidraget finns upprättade att ta
ställning till. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-12-11, § 197 föreslå kommunffillmäktige
att anta upprättat förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om projektmedel från
statsbidraget för det finska förvaltningsområdet med tillhörande revideringsförslag till tillhörande
ansökan om projektmedel från statsbidraget.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, 19 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunMimäktige ifl anta upprättat förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om
projektmedel från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet med tillhörande
revideringsförslag till tillhörande ansökan om projektmedel från statsbidraget.

1 ärendet yttrar sig Helena Nykänen (S).

Helena Nykänen (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta upprättat förslag till riktlinjer
för bedömning av ansökningar om projektmedel från statsbidraget för det finska förvaliningsområdet
med tillhörande revideringsförslag till tillhörande ansökan om projektmedel från statsbidraget.

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

Kommunfullmäkfige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta upprättat förslag till riktlinjer för bedömning av ansökningar om projektmedel från
statsbidraget för det finska föiwaltningsområdet med tillhörande revideringsförslag till tillhörande
ansökan om projektmedel från statsbidraget.

Juterndes sign. UtdragsbestyrkandeL’%v
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§ 10 KS2019-1057-10l

Chefs- och Iedarskapspolicy

Idag har vi en chefspolicy, antagen av KommunMlmäktige den 14 december 2009, § 71. Chefspolicynbeskriver den politiska organisationen och vilka olika chefsbefattningar som finns i kommunen. Detframgår dock inte tydligt vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på den som har tagitchefsuppdrag.
En chefs- och ledarskapspolicy bör tydligt visa vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på densom går in i ett chefsuppdrag, därav förslag på ny chefs-och ledarskapspolicy. En tjänsteskrivelse iärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 4 föreslå kommunMlmäktige
att anta chefs- och Ledarskapspolicy Skinnskattebergs kommun daterad
2019-1 1-29.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 21 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige anta ehefs- och ledarskapspolicy Skinnskattebergs kommun daterad2019-11-29.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag anta chefs- och ledarskapspolicySkinnskattebergs kommun daterad 20 19-1 1-29.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta chefs- och ledarskapspolicy Skinnskattebergs kommun daterad 2019-1 1-29.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 11
KS 2019-1056-101

Personalpol i cy

Idag har vi en lönepolicy, reviderad av kommunihlimäktige den 3 september 201$, § 44.Personalpolicyn är uppbyggd utifrån fem områden: våra värderingar, ledarskap och medarbetarskap,jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa samt personal och kompetensrdrsörjning. Detframgår dock inte tydligt vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på medarbetare och chefer,därav förslag på ny personalpolicy. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, § 5 fdl kommunftillmäktige
att anta personalpolicy Skiimskattebergs kommun daterad 2019-11-26.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 22 enligt ledningsutskottets förslag föreslåkommunfullmäktige att anta personalpolicy Skinnskattebergs kommun daterad 2019-11-26.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Fredrik Skog (V) och Tony Dölja (5).

Fredrik Skog (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag anta personalpolicy Skinnskattebergskommun daterad 2019-11-26 med följande ändringar i Personalpolicyn:

Under rubrik Kompetens: Kompetens behövsför att vi ska klara våra verksan:hetsmål och lcvcreradcii bästa scn’iccn till våra kunde;
Andras till: Kompetens krävs för att nå våra verksamhetsmål och kunna leverera den bästa servicentill våra invånare.

Under rubrik Engagemang: Det är viktigt att känna stolthet över sin arbetsinsats och sin ocharbetsplats. Genom gemensamt engagemang och ansvar bidrar vi till att göra Skunnskattcbergskommun till cii attraktiv arbetsplats och en attraktiv kommun att Ing och bo i.Andras till: Det är viktigt att känna stolthet över sin arbetsinsats och sin arbetsplats. Genom eget ochgemensamt ansvar och engagemang bidrar vi till att göra Skinnskattebergs kommun till en attraklivarbetsplats och en attraktiv kommun att leva och bo i.

Under rubrik Jämställdhet och mångfald:
På kommunens arbetsplatser tole -

_________________________________________

kränkande säbchandhng, diskriminering eller

• ska mo.tcrka att kränkande särbehandUng, diskriminering eller trakasserier förekommer
a

-kw för att dc polie; at;;.finns kring kränkande särbehandling, Jislrimi,zcri..5 htrakasserier är kändaför medarbetanio
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§ Il forts.

Ändras till:

På kommunens arbetsplatser tolereras inga former av kränkande särbehandling, diskriminering,
trakasserier eller sexuella trakasserier och repressalier.

Medarbetare
ska motverka att kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier och
repressalier förekommer.

Chefen
har ansvar för att de policys som finns kring kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier
eller sexuella trakasserier och repressalier är kända för medarbetarna.

Vanja Leneklint (L) och Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till Fredrik Skogs (V) förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

anta personalpolicy Skinnskattebergs kommun daterad 2019-1 1-26. med följande ändringar:

Under rubrik Kompetens:
Kompetens krävs rör att nå våra verksamhetsmål och kunna leverera den bästa servicen till våra
invånare.

Under rubrik Engagemang:
Det är viktigt att känna stolthet över sin arbetsinsats och sin arbetsplats. Genom eget och gemensamt
ansvar och engagemang bidrar vi till att göra Skinnskattebergs kommun till en attraktiv arbetsplats
och en attraktiv kommun att leva och bo i.

Under rubrik Jämställdhet och mångfald:
På kommunens arbetsplatser tolereras inga former av kränkande särbehandling, diskriminering,
trakasserier eller sexuella trakasserier och repressalier.

Medarbetare
ska motverka att kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier och
repressalier förekommer

Chefen
har ansvar rör att de policys som finns kring kränkande särbehandting, diskriminering, trakasserier
eller sexuella trakasserier och repressalier är kända för medarbetama

J9sterati es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 12 KS2020-75-10l

Målarbete 2020

1 revisoremas granskning av delårsbudget och mål 2019 (dm- KS 2019-1089-007) framgår att detsaknas tydlig koppling mellan mål och budget. Revisorerna rekommenderar kommunen att se överzugångspzmkterJör styrningen och de ,nålför verksamheten soi;z är av betydelsefdr en godekonomisk hushållning som gör det möjligt att utvärdera måluppfvllelsen i enlighet medkonimitnallagens intentioner. Ledningsutskottet påbörjade under hösten 2019 en diskussion gällandekommunens målarbete och enades om att ett förslag till mål skulle presenteras och att ärendet skulletas upp vid utskottets ordinarie sammanträde ijanuari.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-12-11, § 208 att ärendet tas upp på nästa ordinarie sammanträdemed ledningsutskottet.

Ledningsutskotlet beslutade 2020-01-27, § 10
överlämna förslag till beslut gällande mål 2020 till kommunstyrelsen.

Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, 10 föreslå kommunstyrelsen
ge förvaltningen i uppdrag att revidera de finansiella målen 2019— 2022, inför mål 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 24 föreslå komrnunMlmäktige av beslutadeinvesteringar, enligt av fullmäktige fastställd budget, ska 80 procent påbötjas innan årets utgång, samtatt nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag ska vara högst 98 procent samt anta mål 2020.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Vanja Leneklint (L), Lena Lovén Rolén (5), Fredrik Skog (V) ochEwa Olsson Bergstedt (SD).

Bo Öberg yrkar fl av beslutade investeringar, enligt av fullmäktige fastställd budget, ska 70 procentpåbötjas innan årets utgång, att nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag ska vara högst 98procent, samt anta mål 2020.

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet återupptas.

Vanja Leneklint (L), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till BoObergs (M) förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfuflmiiktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på första att-satsen gg av beslutadeinvesteringar, enligt av flulmäk-tige fastställd budget, ska 80 procent påböujas innan årets utgång ochBo Obergs (M) förlag på första att-satsen att av beslutade investeringar, enligt av Mlrnäktigefastställd budget, ska 70 procent påbörjas innan årets utgång och finner att kommunMlmäktigebeslutar enligt Bo Obergs (M) förslag.

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt beslutar enligt kommunstyrelsens förslag flnettokostnader i förhållande till skatter och bidrag ska vara högst 98 procent samt anta mål 2020 ochfinner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

av beslutade investeringar, enligt av fullmäktige fastställd budget, ska 70 procent påbörjas innanårets utgång.

nettokostnader 1 r&hlbd till skatter och bidrag ska vara högst 98 procent.

att anta mål 2020.
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§ 13 KS2019-825-101

Revidering av Taxa och avgifter för år 2020, Uthyrningstaxor 4.1

KommunMlmäktige beslutade 2019-1 1-18, § 104 att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för år
2020. Under avsnitt 4.1 Uthymingstaxor i Taxa och avgifter för år 2020 har ett fel påträffats som
behöver justeras. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-01-27, 11 förslå kommunMimäktige
att revidera avsnitt 4.1 Uthymingstaxor i Taxa och avgifter fbr år 2020 enligt upprättat rörslag.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 25 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunMlmäktige att revidera avsnitt 4.1 Uthymingstaxor i Taxa och avgifter rör år 2020 enligt
upprättat fölag.

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

Kommunfullmäkfige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att revidera avsnitt 4.1 Uthymingstaxor i Taxa och avgifter för år 2020 enligt upprättat förslag.

Justerande sign. Utdragsbestyrkande
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§ 14 KS2019-240-101

Förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden

1 samband med regionens organisationsförändring 2020-01-0 1 har reglementet förändrats och går till
huvudmännen för beslut. Hjälpmedelsnämnden har överlämnat förslaget till nytt reglemente och till
rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna det redovisade fölaget att gälla från
2020-01-01—2022-12-31. En tjänsteskrivelse i ärendet finns uppränad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-29. § 5 föreslå kommunftillmäktige

godkänna det redovisade förslaget till reglemente rör den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att
gälla 2020-01-01—2022-12-31.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 29 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunibllmäktige godkänna det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma
hjälpmedelsnämnden, att gälla 2020-01-01—2022-12-31.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S).

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna det redovisade
förslaget till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla 2020-01-01—2022-
12-3 1.

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

Kommunfullmäkfige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

g godkänna det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att
gälla 2020-01-01—2022-12-31.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

/1%%1/
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§ 15
KS 2019-240-101

Förslag till nytt samverkansavtal för Hjälpmedelsnämnden
1 samband med regionens organisationsförändring 2020-01-01 har reglementet förändrats och går tillhuvudmännen fdr beslut. Samverkansavtalet behöver också revideras. Ett nytt samverkansavtalbehöver således godkännas av kommunMimäktige. Hjälpmedelsnämnden har överlämnat förslagettill nytt samverkansavtal och till rekommenderar regionen och respektive kommun att anta detredovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla från2020-04-01. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-29, § 6 föreslå kommunMlmäktigeatt anta det redovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, attgälla från 2020-04-01.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 30 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslåkommunfullmäktige att anta det redovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensammahjälpmedelsnämnden, att gälla från 2020-04-01.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta det redovisade
gälla från 2020-04-01.

förslaget till samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att

J)andess,1. Utdragsbestyrkande
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§ 16 KS 2019-240-101

Verksamhetspian med interkontroliplan 2020 för
Hjälpmedelscentrum

Region Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping,Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse omgemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnd. Region Västmanland är värdiandstingoch Hjälpmedelsnämnden ingår i Region Västmanlands organisation.
Hjälpmedelsnämnden har överlämnat fastställd verksamhetsplan till huvudmännen enligt beslut2019-12-12, § 11. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-29, § 7 kommunMlmäktigegodkänna upprättad verksamhetsplan med intemkontrollplan 2020 rör hjälpmedelscentmm.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 31 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslåkommunftillmäktige godkänna upprättad verksamhetsplan med intemkontrollplan 2020 förhjälpmedelscentrum.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5).

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag godkänna upprättadverksamhetsplan med intemkontroliplan 2020 för hjälpmedelscentrum.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäkfige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

gfl godkänna upprättad verksamhetsplan med intemkontroliplan 2020 för hjälpmedelscentmm.

Justeran s sign. Utdragsbestyrkande
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§ 17 KS 20 19-946-007
Svar på granskning verkställighet av beslut och ärendehantering

Skinnskattebergs kommuns revisorer har genomfört en granskning verkställighet avkommunfullmäktiges beslut. Revisionen önskar all kommunstyrelsen inicommer med skriftligt yttrandeöver bifogad granskning senast den 28 februari & 2020. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskotlet beslutade 2019-12-11, § 207 föreslå kommunstyrelsenavge följande yttrande: Vi har tagit del av rapporten och finner den saklig och välgrundad.Granskningen kommer att vara behjälplig i det fortsatta arbetet med att främja en effektiv ochändamålsenlig ärendehantering med tydligare återrapportering av verkställighet av beslut.att rapporten ska delges KF för kännedom

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 35 enligt ledningsutskottets förslagatt avge följande yttrande: Vi har tagit del av rapporten och finner den saklig och välgrundad.Granskningen kommer att vara behjälplig i det fortsatta arbetet med att främja en effektiv ochändamålsenlig ärendehantering med tydligare återrappodering av verkställighet av beslut.rapporten ska delges kommunflillmäktige för kännedom.

Vanja Leneklint (L) ställer en ordningsfråga om behandling av ärendet, föreslår ändring avföresbget till beslut att lägga rapporten till handlingarna till lägga delgivningen till handlingarna.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Kommunfullmäkfige beslutar

lägga delgivningen till handlingarna.
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§ 18 KS 2018-899-101

Svar på motion angående införa möjlighet att välja mellan två rätter
En motion angående införa möjlighet att välja mellan två rätter har inkommit från Bo Öberg (Kl) ochStaffan Strid (M). Kommunftillmäktige beslutade 2018-11-12, § 97 att överlämna motionen tillkommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfiulmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 97
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2019-12-13, §74 föreslå kommunfullmäktigeatt bifalla motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 37 enligt tekniska utskottets förslag föreslåkommunMimäktige att bifalla motionen.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag bifalla motionen.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

alt bifalla motionen.

Ju er ndes sign. Utdragsbestyrkande4.4M)
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§ 19 KS 2019-265-101

Svar på motion angående syntetisk is

En motion har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M). KommunMlmäktige beslutade2018-12-10, § 124 överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse iärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunMlmäktige beslutade 2018-12-10, § 124
fflj överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-Il, § 199 föreslå kommunMimäktigeatt motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 38 enligt ledningsutskottets förslag föreslåkommunMlmäktige motionen anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Kommunfullmäkfige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen anses besvarad.
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§20
KS2018-906-101

Svar på motion angående Skinnskattebergs kommunslönespecifikation

En motion angående Skinnskattebergs kommuns lönespecifikation har inkommit från Bo Öberg (M)och Staffan Strid (M). Kommunflillmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 90 att överlämna motionen tillkommunstyrelsen rör beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfiallmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 90
att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-11, § 200 förslå kommunMlmäktigeatt avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 39 enligt ledningsutskottets förslag föreslåkommunflillmäktige att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Aneth Arvidsson (5), Lena Lovén Rolén (5) och Tony Bölja (5).
Bo Öberg (M) yrkar bifall till motionen.

Lena Lovén Rolén (5) och Tony Bölja (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslåmotionen.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo aU gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) förslag att bifalla motionen ochkommunstyrelsens förslag avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligtkommunstyrelsens förslag.

Bo Öberg (M), Staffan Strid (M) oh Ulf Kjellin (C) reserverar sig till förmån för Bo Öbergs (M)förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.

J ster’ des sign. Utdragsbestyrkande

L//
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§ 21 KS 2018-898-101

Svar på motion angående bildande av kommunalt fastighetsbolag

En motion angående bildande av kommunalt fastighetsbolag har inkommit från Bo Öberg (M) ochStaffan Strid (M) Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 98 överlämna motionen tillkommunstyrelsen rör beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
KommunMlmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 98
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2019-12-11, § 201 röreslå kommunMlmäktige
att avslå motionen.
att notera till protokollet att det vore önskvärt om till exempel rörvaltningen eller revisionen harmöjlighet att granska kommunens redovisning av intäkter och kostnader rörande kommunensfastigheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 40 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslåkommunMlmäktige att avslå motionen, samt
notera till protokollet att det vore önskvärt om till exempel förvaltningen eller revisionen harmöjlighet att granska kommunens redovisning av intäkter och kostnader rörande kommunensfastigheter.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Lena Lovén Rolén (5) och Fredrik Skog (V).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till motionen.

Lena Lovén Rolén (5) och Fredrik Skog (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag il avsMmotionen.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo all gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) förslag fl bifalla motionen och
kommunstyrelsens förslag avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligtkommunstyrelsens förslag.

Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M) reserverar sig till förmån för Bo Öbergs (M) förslag.

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.
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Interpellationer och frågor

Regler rör interpellationer och frågor finns i Arbetsordningen rör kommunfullmäktige 2014-09-08,§21.

Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.

Juseran es sign.) Utdragsbestyrkande

t/
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§ 23 KS 2020-216-101

Motion om narkotikahund i skolan

En motion i rubdcerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Kommunflullmäktiges presidium röreslår kommunfullmäktige att besluta överlämna motionentill kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo an gå till beslut och finnerfrågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning.

rjus;erand s sign. Utdragsbestyrkande
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§24 KS2020-215-101

Motion angående kameraövervakning för Allaktivitetshuset
Sture.

En motion i mbricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Kommunflulmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta ffl överlämna motionen
till kommunstyrelsen rör beredning.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning.

Juster des sig Utdragsbestyrkandei4
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§25 KS2020-231-101

Motion angående att göra Malmaskolan till placeringsskola.
En motion i mbdcerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M).

KommunMimäktiges presidium föreslår kommunflillmäktige att besluta att överlämna motionentill kommunstyrelsen för beredning.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Jus erand s sign. UtdragsbestyrkandeH%w
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§ 26 KS 2020-232-101

Motion angående att öka tryggheten 1 Skinnskattebergs
kommun.

En motion i rubriceral ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M).

Kommunfullmäktiges presidium röreslår kommunfiulmäktige att besluta överlämna motionentill kommunstyrelsen rör beredning

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gä till beslut och finnerfrågan med ja besvarad.

Kommunfulimäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning.

Juserandes sian. Utdragsbestyrkande
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§ 27

Entlediganden

Dnr KS2019-l 134-101

Bo Öberg (M) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som ersättare idirektionen rör VafabMiljö Kommunalförbund.

Kommunfiillmäktige har att entlediga honom från uppdraget som ersättare i direktionen förVafabMiljö Kommunalrörbund.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Bo Öberg (NI) från uppdraget som ersättare i direktionen rör VafabMiljöKommunalrörbund.
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§ 28
KS 2020-

Val till förtroendeuppdrag

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ersättare i direktionen för VafabMiljöKommunalförbund efter Bo Oberg (M). Valberedningens förslag presenteras vid sammanträdet.

Valberedningen har inget förslag på ersättare.

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

Kommunfullmäktige beslutar

Att valet flyttas fram till kommande fullmäktige.

Jus$erap4es sign. Utdragsbestyrkande
747N1 tf!
‘icitCAM’
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§ 29

Delgivningar

2019-12-13
Överförmyndarnämnden
Protokoll 2019-12-13

20 19-12-12
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2019-12-12

2020-01-3 0
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2020-01-30

2020-02-18
Kommunstyrelsen
Protokoll 2020-02-18 1 och II

Delgivning beslutade medborgarförslag

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

Kommunfullmäktige beslutar

ati lägga deigivningarna till handlingarna.
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Dnr

Motion om narkotikahund i skolan

Vi har från olika håll fått höra at det förekommer narkotika på Klockarbergskolan och at detockså säljs på skolgården samt i närområdet.
Narkotika är idag en tragisk verklighet så också häri Skinnskatteberg.
Att komma åt drogkriminalitet handlar om många samverkande åtgärder.

Q Vi måste först och främst arbeta med preventiva åtgärder, undervisning i skolan om drogernasnegativa konsekvenser.

Et samarbete med polismyndigheten är självklart där polis bjuds in för att prata med eleverna ochpåvisa farorna med droger och droghandel.
Ofta ser vi, trots arbetet som görs inte någon större förändring.
För at minska droganvändningen bland unga behövs åtgärder som syftar till at fler som säljer ochnyttjar droger ertappas.

Kär kan narkotikahunden vara ett bra hjälpmedel.
Målet med at använda en narkotikahund är att det skall ha en avskräckande effekt för elever sompå något sätt har med narkotika att göra.

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi fullmäktige besluta:
AU Skinnskattebergs kommun får inskrivet i samarbetsavtalet medC polismyndigheten att införa stickprovskontroller med hjälp av narkotikahund för att1 ett tidigt skede kunna upptäcka drogrelaterad brottslighet på Klocka rbergsskolansområde.

Skinnskatteberg 20-02-26

D 22K

_
_
_
_
_

Ewa Olsson Bergstedt (SD)
Bo Öberg (m)
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Motion angående kameraövervakning för Allaktivitetshuset Sture.
Under en lång tid har Allaktivitetshuset Sture i Skinnskatteberg varit utsatt för inbrott, ochtyvärr så har vi inte sett någon förbättring av situationen.
Skadegörelsen vid inbrotten kostar skattepengar som vi istället vill använda i vårakommunala verksamheter.

Kameraövervakning är en alltmer tillämpad men också omdebatterad metod för attåstadkomma en ökad trygghet.

En viktig aspekt med kameraövervakning är att vi kan identifiera och lagtöra brottslingar.
Kameraövervakning kanske inte hindrar alla brott men de har en viss preventiv verkan.
Vi anser att kameraövervakning är ett bra sätt att förebygga brott och om det ändå sker såökar vi möjligheten att lagföra dem som begår brott.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi på:

Att se över möjligheten för kameraövervakning av Allaktivitetshuset Sture iSkinnskatteberg.

Skinnskatteberg 20-02-26

a
Bo Öberg (m) Ewa Olsson Bergstedt (SD)
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Ang. att göra Malmaskolan till placeringsskola.0 Vi har et stort antal elever från södra delen av kommunen som går på Malmaskolan 1 Koisva. Det har vi haftända sedan Socialdemokraterna slog igen skolan i 1-led. Detta ger problem med planering gällandeskolgången i bägge kommunerna. Ett annat problem är att eleverna inte får skolskjuts.
Att göra Malmaskolan till placeringsskoLa Löser dessa problem.

Mcd hänvisning till ovanstäcndc yrkar vi.

n förvaltningen påbörjar rhandlingar med Köpings kommun mr att göra Malmaskolan till enplaceringsskola.

Skinnskaneberg 2020-02-23

Bo Oberg (in)

‘JU

Staffan Strid (m)
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D19 -03-09
Dnr... 1

MOTION

Ang. Öka trvggheten i Skinnskattebergs kommun.

Västmanland är Sveriges otryggaste län, det visar flera undersökningar. BrottsförebyggandeRådets rapport från 2018 visar att västmanlänningar är de som är mest otrygga i hela landetnär det gäller att vara ute sena kvällar i sitt eget bostadsområde. Och enligt rapporten“Svenskarna och trygghet 2018” från Verisure/Sifo känner endast 62 procent avvästmanlänningama sig trygga i sitt hem och bostadsområde.

Kriminaliteten inskränker våra medborgares frihet. Det kan handla om aLLt från skjutningaroch rån till bostadsinbrott eller att känna sig otrygg när man går hem på kvällen. Med en hårtansträngd poliskår har kommunernas möjligheter till åtgärder blivit allt mer aktuella attbelysa.

Många kommuner arbetar aktivt med trygghetsfrågorna på olika sätt, men ett effektivt arbetekräver tydliga styrning och uppfdljning. Därför behöver kommunen ta fram särskilda, mätbaramål för trygghetsarbetet i kommunen. Dessa ska följas upp varje år för att säkerställa attarbetet fungerar.

Eftersom otryggheten inte är en fråga koncentrerad till endast vår kommun är det önskvärt attundersöka möjligheterna till samverkan med andra kommuner. Goda idéer och projekt somfinns i närliggande kommuner kan förhoppningsvis bidra till ökad trygghet även iSkinnskattebergs kommun. Att toppa statistiken över Sveriges otryggaste län måste fa ettstopp.

Med anledning av ovanstaende yrkar vi

AiLSkinnskattebergs kommun tar fram tydliga, mätbara mål kopplade till tryggheten 1kommunen och att dessa följs upp årligen

Alt Skinnskattebergs kommun undersöker möjligheterna att samverka med fler kommuner föratt öka tryggheten i hela Västmanland

Bo Öberg(M)
Staffan Strid (M)


