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Inga frågor ställs av allmänheten vd sammanträdet.

Miljöpris delas ut till nominerade 2020.

Kommunfuhlmäklige håller en parentation rör Torgny Roxell(SD).
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§30

Skinnskaftebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Närvarande ledamöter — upprop. Fullmäktige var halverad pga Covid-19 enligt
partiöverenkommelse.

Ledamöter Nän’aro Notering

5 Lena Lovén Rolén X Ordinarie ledamot, ej § 45 och 49 pga jäv
L Carina Såndor X Ordinarie ledamot, ej § 45 och 49 pga jäv

SD Ewa Olsson Bergstedt X Ordinarie ledamot, el § 45 pga jäv
5 Tony Bölja X Ersättare, tjänstgör § 45, § 46 och § 49
S Helena Nykänen -

L Tobias Jarstorp X Ordinarie ledamot, ej § 48 pga jäv
SD Oscar Slöstedt X Ordinarie ledamot
5 Roger lngvarsson X Ordinarie ledamot, el § 45 pga jäv
M Bo Öberg X Ordinarie ledamot, ej § 45 pgajäv
5 Eva Anderberg X Ordinarie ledamot
L Elisabeth Åberg X Ordinarie ledamot, ej § 45. § 47 och § 48 pga

jav
V Fredrik Skog X Ordinarie ledamot
C Helena Norrby X Ordinarie ledamot, ej § 45 pga jäv

• SD Vesa Koskelainen -

S Lars-Göran lgnberg Fammé X Ersättare

5 Sabine Thungren - Anmält frånvaro
L Anders Nordenbris -

SD Jonny Emtin X Ordinarie ledamot, ej § 45 och § 46 pga läv
S Rolf Sass

- Anmält frånvaro
5 Aneth Arvidsson X Ordinarie ledamot
L Vanja Leneklint X Ordinarie ledamot
5 Klaus Jesse X Ordinarie ledamot el § 46 pga läv

SD Pär Hultman -

5 Ann-Christine Andersson -

L Susanne Karlsson X Ersättare, tjänstgör § 45, § 47, § 48 och § 49
M Staffan Strid Anmält frånvaro
5 Penfti Lahtinen X Ordinarie ledamot, ej § 34 och § 45 pga läv

SD San von Walden -

V Helena Cederberg -

C Ulf Kjeilin - Anmält frånvaro
L Solveig Hammarström -

Just an4s sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022
Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro Notering

M Angeligue Nyström -

M Pernilla Danielsson -

C Rolf Andersson -

C Sonja Råberg -

LWarja Rafik X Ersättare, tjänstgör § 45
rL Anna-Lena Lundén -

L Margareta Nordenbris -

L Kjell Andersson X Ersättare, tjänstgör § 45 och § 48
S Han-Eric Johansson X Ersättare, tjänstgör § 34 och § 45
S Ewa Wikström -

S Hof Engman X Ersättare, tjänstgör § 45
S Barbara Laaksonen -

S Laila Åberg -

S SoiLi Raja-Aho -

V Anna Werner -

V Agneta C. Lundberg -

SD Torgny Roxell -

SD Ceeilia Olsson Bergsledt -

SDTherese Lövdahl
-
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§31

Ändring i föredragningslista

Kommunfullmäktige beslutar

att ärende 4 Årsboksha är 2019 ftir Skinnskattebergs kommun hanteras när sakkunnig revisor
ansluter till sammanträdet och att röljande ärenden:

- Fråga om ansvarsfrihet för ordinarie ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
- Fråga om ansvarsfrihet för ordinarie ledwnöter och ersättare i öveiförmyndarnänmden
- Fråga om ansvarsfrihet/är ordinarie ledamöter och ersättare i vahzänmden
läggs till dagordningen och hanteras efter

- Arsbokshit år 2019för Skinnskattebergs kommun.

J sterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 32

Val av protokolijusterare tillika rösträknare, tid och plats

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Eva Anderberg (S) ccli Carina Såndor (L) till protokolljusterare, tillika rösträknare.
Vanja Lenekhnt (L) till protokolljustemre.

att protokollet justeras onsdag den 17juni 2020 kl. 14:00 i klassrummet på Aspebäcken.

Justerndes sign. Utdragsbestyrkande
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Information från revisionen — information

Kommunfullmäktige rar på sammanträdet information från revisionen.

Revisionens vice ordförande informerar om kommande granskningar i höst.

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen.
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§ 34 KS 2020-356-106

Årsredovisning 2019 VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning 2019 till medlemskommunerna för
fastställande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2020-05-04, § 24 föreslå kommunfullmäktige
att godkänna uppräftad Ärsredovisning 2019
att bevilja ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § III enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommun fullmäktige

godkänna upprättad Årsredovisning 2019.
att bevilja ansvarsfrihet för direktionens ledamöter saint de enskilda ledamöterna i densamma.

Pentti Lahtinen (S) och Bo Öberg (M) anmälerjäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.

Hans-Eric Johansson (S) tjänstgör som ersättare rör Pentti Lahtinen (S) och för Bo Öberg (M)
finns ingen ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsivrelsens f6rslag

att godkänna upprättad Ärsredovisning 2019.

g bevilja ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

J ster ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§35 KS2019-240-10l

Årsberättelse Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Kommunernas och Regionens hjälpmedelshantering samordnas på Hjälpmedelscentrurn.
Hjälpmedelsnämnden ansvarar rör Hjälpmedelscentrum. Gemensamma hjälpmedelsnämnden
beslutade 2020-02-28, § 1 att årsberäuelsen godkänns med redovisade redaktionella ändringar och
överlämnas till huvudmännen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-04-27, § 42 föreslå kommunfullmäktige
att lägga årsberättelsen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade2o20-05-l9. § 116 enligt vård- och omsorgsutskoftets förslag föreslå
kommunfullmäktige lägga årsberänelsen till handlingarna.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S).

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att lägga årsberättelsen till
handlingarna.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

lägga årsberättelsen till handlingarna.

/isteyndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 36 KS 2020-484-002

Ekonomisk uppföljning per april 2020

Ekonomiskt utfall per april och prognos för helår 2020 rdr Skinnskaftebergs har upprättats och ska
godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-05-19, § 83 föreslå kommunfullmäktige
fl lägga budgetuppföljning per 2020-04-30 med årsprognos till handlingarna.
att anpassa kommunfullmäktiges beslutade investeringshudget 2020 till aktuella planer för årets
investeringar.
Ledningsutskonet beslutade 2020-05-19, § 83 att överlämna förslag till beslut till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 108
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar.
att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till minskade nettokostnader med 6 mnkr.
Förslaget skall återapporteras till kommunstyrelsen på kommunstyrelsens sammanträde i
september.
att införa återbesättningsprövning av alla tjänstetillsättningar, tillsvidareanställda, timanställda och
vikarier omgående, samt att beslutet gäller tillsvidare.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 108 föreslå kommunfullmäktige
att lägga budgetuppföljning per 2020-04-30 med årsprognos till handlingarna.
att anpassa kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget 2020 till aktueLla planer för årets
investeringar.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Aneth Arvidsson (S).

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstvrelsens förslag

att lägga budgetuppföljning per 2020-04-30 med årsprognos till handlingarna.

att anpassa kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget 2020 till aktuella planer för årets
investeringar.

Jyterawdes sign. Utdragsbestyrkande
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§37

Kommunchefen informerar

Aktuell information ska ges av kommunchefen.

Vid dagens sammanträde ges ingen information av kommunchefen.

J7sterndes sign. Utdragsbestyrkande
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§38 KS2020-l77-10l

Överenskommelse skolhjälpmedel

Västmanlands läns hjälpmedelshantering styrs av en politisk nämnd, Gemensamma
Hjälpmedelsndmnden. Nämndens ledamöter är rörtroendevalda från länets alla kommuner och
Region Västmanland. Som ett stöd för förskrivare oavsett tillhörighet till huvudman finns en digital
Hjälpmedelshandbok på regionens vårdgivanvebb. Hjälpmedelshandbokens regelverk bygger på
lagar, förordningar och föreskrifter och beslutas av Hjälpmedelsnämnden. Sjukvårdshuvudman och
skolhuvudman har ett delat ansvar för barn/elever med funkiionsnedsäffning som är i behov av
hjälpmedel i skolan. Det delade ansvaret medför ibland gränsdragningsproblem som har till följd att
elever riskerar att få sina hjälpmedel senare än nödvändigt eller inte alls. Hjälpmedelsnämnden har
överlämnat ett förslag till överenskommelse till huvudmännen rör godkännande. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17, § 5 kommunfullmäktige g godkänna
överenskommelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 59 enligt barn-och utbildningsutskottet förslag föreslå
kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen.

Ordföranden ställer fiigan om kommunfuflmäklige är redo all g till beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ifinlag

an godkänna överenskommelsen.

sign. Utdragsbestyrkande
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§ 39 KS 2020-139-101

Revidering av reglemente för intern kontroll

Kommunstyrelsen 2019-09-17 § 173 beslutade uppdra åt förvaltningen att ta fram färslag på
reviderat reglemente rör intern kontroll. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 29 föreslå kommunfullmäktige anta reviderat förslag till
reglemente för intern kontroll.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 66 enligt ledningsutskottets ffirslag föreslå
kommunfullmäktige anta reviderat förslag till reglemente ifir intern kontroll.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta reviderat förslag till reglemente ffir intern kontroll.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§40 KS2020-90-l01

Regler för kommunalt partistöd i Skinnskattebergs kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-09-09, § 51, Regler f’dr kommunalt partistöd. Ny kommunallag
(2017:725) trädde 1 kraft 1januari 2018. En revidering behöver göras på grund av lagändring. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns uppriftad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18. § 33 föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderade Regler för kommunalt partistöd i Skinnskanebergs kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 69 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige gfl anta reviderade Regler för kommunalt partistöd 1 Skinnskattebergs kommun.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstvrelsens förslag

anta reviderade Regler för kommunalt panistöd 1 Skinnskanebergs kommun.

ster des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 41 KS-2020-241-042

Överföring av investeringsmedel från verksamhetsår 2019 till
verksamhetsår 2020

Den totala investeringsbudgeten 2019 för sektor Teknik och service uppgick till 55 220 000 kr. Av
dessa upparbetades endast 30 procent. Sen budget och ändrade förutsättningar är en del av förklaringen
till all investeringsprojekt inte hann påbörjas eller slutffiras. Några av investeringsprojekten, främst
inom VA, gäller projekt som kommer att pågå under flera år där merparten av investeringsmedlen
beräknas användas längre fram.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 40 föreslå kommunfullmäktige
att överföra investeringsmedel enligt upprättat förslag.

Kommunstvrelsen beslutade 2020-04-07, § 76 enligt ledningsutskottet utskottets förslag föreslå
komm unfu 1 Imäktige
att överföra investeringsmedel enligt upprättat förslag som bifogas sist i protokollet.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl överföra investeringsmedel enligt upprättat förslag som bifogas sist i protokollet.

Ju teandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 42 KS 2020-487-10 1

Hyresrabatt till utsatta branscher

Med anledning av Corona/Covid 19 utfärdade regeringen den 16 april 2020 Förordning om statligt
stöd när vissa lokalhyresgäster ratt rabatt på hyran. Förordningen träder ikraft 1juli 2020.
Skinnskattebergs kommun har fått frågan om tillämpning av förordningen och för all reglering av hyra
ska vara möjlig behöver således beslut fattas av kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskotlet beslutade 2020-05-19, § 80 föreslå kommunfullmäktige
att hyresrabatt ska kunna erbjudas till företag i Skinnskattebergs kommun i enlighet med
SFS 2020:237 med möjlighet till förlängning om förutsättningarna för förordningen ändras.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 105 enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige
att hyresrabatt ska kunna erbjudas till företag i Skinnskattebergs kommun i enlighet med SFS
2020:237 med möjlighet till förlängning om förutsättningarna för förordningen ändras.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens flit-slag

att hyresrabatt ska kunna erbjudas lill företag i Skinnskaitebergs kommun i enlighet med SFS
2020:237 med möjlighet till förlängning om förutsättningarna för förordningen ändras.

Juterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 43 KS 2020-263-101

Upphandlingspolicy

1 och med att upphandlingssarnarbetet med Avesta kommun avslutades 2019-12-3 1 och
Skinnskatteberg kommuns arbete med uppbyggnad av en egen upphandlingsorganisation behöver nya
styrdokument upprättas. Förvaltningen har upprättat rörslag till ny upphandlingspolicy. En
tjänsleskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 68 föreslå kommunfullmäktige

anta upprättat förslag till Upphandlingspolicy.

Kornmunsiyrelsen beslutade 2020-05-19, § 124 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Upphandlingspolicy.

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

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

anta upprättat förslag till Upphandlingspolicy.

Sammanträdet ajourneras rör paus.

Sammanträdet återupptas.

Ju eranFles sign. Utdragsbestyrkande
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§ 44 KS 2020-289-040

Årsbokslut år 2019 för Skinnskattebergs kommun

Kommunens årsbokslut är en översikt över kommunens ekonomi och verksamhet under det senaste
året. Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning är kommuner och landsting skyldiga att rör
varje räkenskapsår upprätta årsredovisning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.
Förvaltningen har som tillägg till årsberättelsen upprättat verksamhetsberättelser.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-01, § 61 föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag årsberättelse 2019, inklusive årsbokslut år 2019 rör Skinnskattebergs
kommun.

Skinnskattebergs kommun 2019 hade en god ekonomisk hushållning.
att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

Kommunstvrelsen beslutade 2020-04-07, § 52 enligt ledningsutskottets förslag att föreslå
kom m unfu 1 Imäktige
att fastställa upprättat förslag årsberättelse 2019, inklusive årsbokslut år 2019 rör Skinnskattebergs
kommun.
att Skinnskattebergs kommun 2019 hade en god ekonomisk hushållning.
fl lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

Camilla Karlsson, sakkunnig revisor KomRedo AB röredmr ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Fredrik Skog (V).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa upprättat förslag
årsberättelse 2019, inklusive årsbokslut år 2019 rör Skinnskattebergs kommun, att Skinnskattebergs
kommun 2019 hade en god ekonomisk hushållning, samt lägga verksamhetsberättelserna till
handlingarna.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

g fastställa upprättat förslag årsberättelse 2019, inklusive årsbokslut år 2019 rör Skinnskattebergs
kommun.

att Skinnskattebergs kommun 2019 hade en god ekonomisk hushållning.

J ‘ster es sign. Utdragsbestyrkande(‘t
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att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.
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§ 45 KS 2020-289-040

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess ordinarie
ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet rör år 2019 mr kommunstyrelsen och nämnder
samt enskilda ledamöter i dessa organ. Kommunrevisorerna i Skinnskattebergs kommun har
upprättat revisionsberättelse rör år 2019 och rapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per
2019-12-31. Dessa bifogas kallelsen.

Lena Lovén Rolén (5), Roger lngvarsson (5), Penfli Lahtinen (5), Carina Såndor (L), Elisabeth
Åberg (L), Helena Norrby (C), Bo Oberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonny Emtin (SD)
anmälerjäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Tony Bölja (5) tjänstgör som ersättare rör Lena Lovén Rolén (S), ElofEngman (S) tjänstgör som
ersättare rör Roger lngvarsson (5), Hans-Eric Johansson (S) tjänstgör som ersättare rör Pentti
Lahtinen (S), Susanne Karlsson (L) tjänstgör som ersättare rör Tobias Jarstorp (L), Kjell
Andersson (L) tjänstgör som ersättare för Carina Sändor (L), Warja Rafik (L) tjänstgör som
ersättare rör Elisabeth Åberg (L). inga närvarande ersättare finns rör Bo Öberg (M), Helena Non-by
(C). Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Jonnv Emtin (SD).

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

Kommunfullmäktige beslutar

it bevilja ansvarsfrihet rör kommunstyrelsen samt dess ordinarie ledamöter och ersättare.
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§ 46 KS 2020-289-040

Fråga om ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden för år
2019 samt dess ordinarie ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden ifir år 2019 samt
dess ordinarie ledamöter och ersättare.
Kommunrevisorerna i Skinnskattebergs kommun har upprättat revisionsberäflelse ffir år 2019 och
rapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. Dessa bifogas kallelse

Klaus Jesse (S) och Jonnv Emtin (SD) anmälerjäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.

Tony Bölja (S) tjänstgör som ersättare f& Klaus Jesse (S) ingen närvarande ersättare finns ifir
Jonny Emtin (SD).

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

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden samt dess ordinarie ledamöter och
ersättare.

Juter des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 47 KS 2020-289-040

Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden för år 2019
samt dess ordinarie ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för år 2019 för överförmyndarnämnden samt dess
ordinarie ledamöter och ersättare.
Skinnskattebergs kommun har upprättat revisionsberättelse för år 2019 och rapporten Granskning av

bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. Dessa bifogas kallelsen.

Elisabeth Åberg (L) anmälerjäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Susanne Karlsson (L) tjänstgör som ersättare rör Elisabeth Åberg (L).

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

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet fdr överförmyndamämnden samt dess ordinarie ledamöter och ersättare.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 48 KS 2020-289-040

Fråga om ansvarsfrihet för valnämnden för år 2019 samt dess
ordinarie ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ffir år 2019 fdr valnämnden samt dess ordinarie
ledamöter och ersättare. Kommunrevisorerna 1 Skinnskattebergs kommun har upprättat
revisionsberäftelse fär år 2019 och rapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-
31. Dessa bifogas kallelsen.

Elisabeth Åberg (L) och Tobias Jarstorp (L) anmälerjäv och deltar inte i handläggning eller beslut
i detta ärende.

Susanne Karlsson (L) tjänstgör som ersättare för Elisabeth Åberg (L) och Kjell Andersson (L)
tjänstgör som ersättare för Tobias Jarstorp (L).

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

Kommunfullmäktige beslutar

bevilja ansvarsfrihet för valnämnden samt dess ordinarie ledamöter och ersättare.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 49 KS 2020-276-106

Fråga om ansvarsfrihet för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för år 2019 för Västmanland-Dalarna lönenämnd.
Kommunrevisorerna i Skinnskanebergs kommun har upprättat revisionsberättelse för år 2019 och
rapporten Granskning av den gemensamma nämnden för lönesamverkan. Dessa bifogas kallelsen.

Lena Lovén Rolén (S) och Carina Såndor (L) anmälerjäv och dellar inte i handläggning eller
beslut i detta ärende.

Tony Bölja (5) tjänstgör som ersättare Lena Lovén Rolén (S) ccli Susanne Karlsson (L) tjänstgör
som ersättare för Carina Sändor (L).

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens flinlag

bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Västmanland-Dalarnas lönenämnd ansvarsfrihet
för år 20 19.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
‘L E
1L’



flna
I51ö1TWflUfl Sammanträdesprotokou
Kommunfullmäktige 2020-06-08 Sid. 64

§ 50 KS 2020-276-106

Årsredovisning för år 2019 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutar 2020-03-05, § 02 att årsredovisningen fastställs och
överlämnas till huvudmännen. Kommunfullmäktige har att ta ställning till årsredovisningen En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 69 föreslå kommunfulirnäktige
4 godkänna årsredovisningen rör år 2019 rör Västmanland-Dalarna lönenärnnd.
att överskottet går tillbaka liii kommunerna.
gfl bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 125 enligt ledningsutskoftets förslag föreslå
kommunfullmäktige

godkänna årsredovisningen för år 2019 för Västmanland-Dalarna lönenämnd.
all överskottet går tillbaka till kommunerna.
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet rör år 2019.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

godkänna årsredovisningen för är 2019 för Västmanland-Dalarna lönenärnnd.

överskottet går tillbaka till kommunerna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§51 KS2019575-l01

Tillfällig fullmäktigeberedning — Kommunens lokalutnyttjande

Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till direktiv rör en tillifhllig
fullmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande. Lokalberedningsgruppen redovisar en
slutrapport och kommunstyrelsen ska avge ett yttrande.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
fl anta direktivet rör den tillfälliga kommunflullmäktigeberedningen för kommunens
lokalutnyajande
att välja ordförande, vice ordförande samt ledamöter till beredningen enligt kommunfullmäktiges
valberednings förslag. Valberedningen presenterar förslag på sammanträdet.
Bilagor till ärendet delas ut vid sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 114,

tillsätta en tillfällig kommunftillmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande under
tidsperioden december år 2018 till juni år 2019
att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidium med motiveringen att förtydliga
direktivet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-1 1, 111
äll anta direktivet för den tillfälliga kommunflullmäktigeberedningen för kommunens
lokalutnynjande. an välja följande ledamöter till beredningsgrupp:
Ordförande (S) Lena Lovén Rolén
Representant (L): Anders Nordenbris
Representant (C): Ulf Kjellin
Representant (SD): Ewa Olsson Bergstedt
Representant (V): Fredrik Skog
Representant (M): Bo Öberg

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07, § 71 att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 129 avge följande svar:
Kommunstyrelsen tackar för möjligheten att yttra sig över rapporten från den tillfälliga

fullmäktigeberedningen om kommunens lokalutnyujande. Som framkommit under kommunstyrelsens
sammanträde den 19 maj 2020, är fullmäktigeberednings gemensamma förslag inte gemensamma. Det
finns inte en majoritet som stödjer framlagda förslag i avsnitt 4. Det saknas dessutom ett protokoll från
beredningen, med ett förslag till beslut, vilket är ett

krav enligt kommunfullmäktiges instruktion för kommunfullmäktigeberedning, § lO. Ska avsnitt 4 ens
få finnas med? Enligt § 6 i instruktionen, far en beredning inte väcka egna ärenden. Frågan är hur
avsnitt 4 i rapporten ska tolkas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att det råder en rad brister kring arbetet, samt med styrning och
ledning av fullmäktigeberedningen, både formella och viktiga demokratiska majoritetsbeslut.

Ju tera des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 51 forts.

Beredningen har hållit på i snart 1,5 år. 1 rapporten finns förutom avsnitt 4 med förslag, en
övergripande kartläggning av kommunens fastigheter. Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att tacka för kartläggningen, stryka avsnitt 4 och i övrigt lägga rapporten
till handlingarna”.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S), Lena Lovén Rolén (S), Fredrik Skog (V). Penni Lahtinen (5).
Bo Oberg (M) och Carina Såndor (L).

Carina Såndor (L) yrkar all lyfta ur avsnitt 4 i rapporten, att godkänna rapporten och skicka den
till kommunstyrelsen rdr hantering.

Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet återupptas.

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

Kommunfullmäktige beslutar

fl lyfta ur avsnitt 4 i rapporten.

il godkänna rapporten.

gil skicka rapporten till kommunstyrelsen för hantering.

Ordföranden tackar beredningen för dess arbete och avslutar densamma.

J terndes sign. Utdragsbestyrkande

/



Skinns
Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-06-08 Sid. 67

§ 52 KS 2020-149-040

Omfördelning av investeringsanslag till solceller på för- och
grundskola

Kommunfullmäktige beslutade 2019-1 1-18 § 104 i budgeten all anslå 1100000kr i
investeringsbudget riktade till köp av Solgårdens modulenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-
07, § 57 all omPördela det antagna investeringsanslaget på 1100000 kr till köp av Solgårdens
modulenhet till investering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola.
1 reglementet rör kommunstyrelsen antaget av (KF 2018-03-05 § 4 Delegation från
konmiunfullmäktige 12 saknas delegation av beslutsrätt kring redan tagen budget. Beslutet bör
således upphävas.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäklige beslutade 2019-11-18 § 104 i budgeten all anslå 1100 000 kr1
investeringsbudget riktade till köp av Solgårdens modulenhet.

Barn-och utbildningsutskollet beslutade 2020-03-17, § 4 föreslå kommunstyrelsen
all omPördela 400 000 kr av det antagna invesleringsanslaget på 1100 000 kr till köp av
Solgårdens modulenhet till engångssatsning Utökat försörjningss;öd rillftulligt och 700 000 kr till
telnvestering avförvaltningsfastighet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 57 att omifirdela antagna investeringsanslaget på 1100000
kr till köp av Solgårdens modulenhet till investering och installation av soleeller till kommunens Pör
och grundskola.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 130 an kommunstyrelsens beslut 2020-04-07,
§ 57 OmPördelning av investeringsanslag till solceller på rör-och grundskola upphävs.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 130 Pöreslå kommunfullmäktige att omPördela antagna
investeringsanslaget på 1 100 000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till investering och installation
av solceller till kommunens för- och grundskola.

1 ärendet yllrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Tobias Jarstorp (L).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar att ärendet återemitteras tiLl kommunstyrelsen med motiveringen att
kommunstyrelsen utreder så all ingen utökning av lokaler för Barn- och utbildningssektorn kommer
att behövas inom överskådlig tid/inom denna mandatperiod. För att kommunfullmäktige ska falla ett
beslut om totalt annan användning än den tidigare beslutade och i della fall till solceller för för-och
grundskola, så behöver kommunstyrelsen utreda vilken strategi man ska ha rör att växla om till
aLternativa energikällor. Utreda och presentera vilken typ av energikälla som är energieffektivast när
det gäller energiförbrukning och klimat smartasi Pör Skinnskallebergs kommun. Vidare behöver
kommunstyrelsen ta fram kostnadsförslag med efterföljande beräknade driftskostnader.

J terandes sign. UtdragsbestyrkandeLt
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§ 52 forts.

Vi vill också an kommunstyrelsen ser över vilken sektor som är mest lämplig an komma med
önskemål om investeringar för kommunens fastigheter. Samt om det är sektorsövergripande
önskemål så ska alla sektorer yttrar sig och vid behov göra egna konsekvensanalyser som ska
presenteras till kommunfullmäktige,

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

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

Ordförande finner an kommunfullmäktige beslutar om en minoritetsåterremiss enligt Lena Lovén
Roléns (5) yrkande med motivering.

Kommunfullmäktige beslutar

Qfl återreminera ärendet till kommunstyrelsen.

Ju erandes sign. Utdragsbestyrkande
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§53 KS2019-1122-10I

Svar på motion om video- och telefonmöten

En motion i rubricemt ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 143, att överlämna motionen till kommunstyrelsen ffir
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18. § 43 föreslå kommunfullmäktige gfl motionen ska anses
besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 79 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige motionen ska anses besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen ska anses besvarad.

lyster ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§54 KS2019-l012-l01

Svar på motion angående invånarförslag

En motion rubricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns uppräftad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18, § 113, att överlämna motionen till kommunstvrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 44 föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 80 enligt ledningsutskoftets förslag föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.

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

Kummunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.

Juserandes sign. Uldragsbestyrkande
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§55 KS2019-1l23-lOl

Svar på motion om att digitalisera sammanträdeshandlingar

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 144. att överlämna motionen till kommunstyrelsen fär
beredning.

Ledningsutskonel beslutade 2020-03-18, § 45 f&l kommunfullmäktige ?fl motionen anses
besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 81 enligt ledningsutskottets ffirslag föreslå
kommunfullmäktige motionen anses besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstvrelsens förslag

att motionen ska anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§56 KS2019-1115-l0l

Svar på motion om att utarbeta koldioxidbudget

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 136, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-IS, § 46 föreslå kommunfullmäktige fl avslå motionen.

Kommunsiyrelsen beslutade 2020-04-07, § 82 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (V) och Bo Öberg (M).

Bo Öberg (»1) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag fl avslå motionen.

Fredrik Skog (V) yrkar bifall till motionen.

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 Fredriks Skogs (V) förslag bifalla motionen och
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Skog (V) reserverar sig till föån för eget förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.

Jystera1des sign. Utdragsbestyrkande
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§57 K52019-1117-l01

Svar på motion om all informera om växthuseffekten

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 138. all överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 47 föreslå kommunfullmäktige gfl bifalla motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 83 enligt ledningsutskollets förslag föreslå
kommunfullmäktige fl bifalla motionen.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen.

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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§58 KS2019-l120-lOl

Svar på motion om en kommunal solpark

En motion i rubriceral ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 141. at överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskonet beslutade 2020-03-18, § 48 föreslå kommunfullmäktige il avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 84 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (V) och Bo Öberg (M).

Fredrik Skog (V) yrkar bifall till motionen.

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

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Skog (V) förslag gg bifalla motionen och
kommunslyrelsens förslag att avslå motionen och finner all kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Skog (V) reserverar sig till förmån rör eget förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.

Jterandes sign. Utdragsbestyrkande

‘Åj
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§ 59 KS 2019-1 121-101

Svar på motion om anställdas klimatsmarta resor

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V)
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprätlad.

och Helena Cederberg (V). En

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 142, att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 49 r&i kommunfullmäklige att motionen anses
besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 85 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige motionen anses besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen ska anses besvarad.
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§60 KS2019-1126-l0l

Svar på motion om lokal busstrafik

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 147. all överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskollet beslutade 2020-03-18, § 50 föreslå kommunfullmäktige all avslå motionen.

Kommunslyrelsen beslutade 2020-04-07, § 86 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (V) och Lena Lovén Rolén (S).

Fredrik Skog (V) yrkar bifall till motionen.

Lena Lovén Rolén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens rörslag all avslå motionen.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Skogs (V) förslag bifalla motionen och
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Skog (V) reserverar sig till Pömiån för eget förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.

Jutera des sign. Utdragsbestyrkande
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§61 KS2019-1127-10l

Svar på motion om regional busstrafik

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-1 2-16, § 148, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Kommunslyrelsen beslutade 2020-04-07, § 87 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen ska anses besvarad.

Jujrnd

a
s sign. Utdragsbestyrkande
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§62 KS2019-l128-101

Svar på motion om att minska utsläpp från samhälisbetalda
transporter

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 149, fl överlämna motionen till kommunstyrelsen fär
beredning.

Ledningsutskonet beslutade 2020-03-18, § 52 föreslå kommunfullmäktige g motionen anses
besvarad.

Kommunstvrelsen beslutade 2020-04-07, § 88 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige motionen anses besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

att motionen ska anses besvarad.

Jus randes sign. Utdragsbestyrkande
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§63 KS2019-l129-10l

Svar på motion om fossilfria kommunbilar

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäklige beslutade 2019-12-16, § 150, att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.

Ledningsutskottet beslulade 2020-0318. § 53 ffireslå kommunfullmäktige motionen anses
besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 89 enligt ledningsutskottets ifirslag röreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

att motionen ska anses besvarad.

Juterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§64 KS2019-1130-10I

Svar på motion om klimatsamarbete med näringslivet

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 151,
g överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-03-18, § 54 föreslå kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad.

Kommunswrelsen beslutade 2020-04-07, § 90 enligt ledningsutskoftels fölag föreslå
kommunfullmäktige motionen anses besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen ska anses besvarad.

Jupterandes sign. Utdragsbestyrkande

/ c
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§65 KS2019-811-101

Svar på motion angående fria arbetskläder 1 förskola,
förskoleklass och fritidshem

En motion angående fria arbetskläder i fbkI, förskoleklass och fritidshem har inkommit från
Tobias Jarstorp (L) och Susanne Karlsson (L). Motionärerna vill att kommunstyrelsen får i uppdrag
att kartlägga omfattningen av profilerade arbetskläder för inom- och utomhusbruk samt vinterskor
anpassade för den pedagogiska verksamheten med en tillhörande kostnadskalkyl, samt att senast år
2021 budgetera för fria arbetskläder i förskola, förskoleklass och förskola. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07, § 92 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Barn-och utbildningsutskonet beslutade 2020-03-17, § 10 föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 91 föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionens första att sats att kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga omfattningen av
profilerade arbetskläder för inom- och utomhusbruk samt vinterskor anpassade för den pedagogiska
verksamheten samt ta fram en kostnadskalkyl för detta.
att andra att-satsen i motionen, g därefter senast år 2021 budgetera för fria arbetskläder i förskola,
förskoleklass och fritidshem anses besvarad.

1 ärendet yttrar sig Tobias Jarstorp (L).

Tobias Jarstorp (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordffiranden ställer frågan om kommunfullmäkdge är redo att gå till beslut och finner frågan
med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstvrelsens förslag

att bifalla motionens första att sats att kommunswrelsen far i uppdrag att kartlägga omfattningen av
profilerade arbetskläder för inom- och utomhusbruk samt vinterskor anpassade för den pedagogiska
verksamheten samt ta fram en kostnadskalkyl för detta.

fl andra att-satsen i motionen, att därefter senast år 2021 budgetera för fria arbetskläder i förskola,
förskoleklass och fritidshem anses besvarad.

Juserandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 66 KS 2020-232-101

Svar på motion öka tryggheten i Skinnskattebergs kommun

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 26, att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör
beredning.

Ledningsutskottet beslutade 2020-04-29, § 74 all föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 131 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelscns förslag

art motionen ska anses besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

)
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§67 KS2020-216-l0l

Svar på motion angående narkotikahund i skolan

En motion angående narkotikahund i skolan har inkommit från Bo Öberg (M) och Ewa Olsson
Bergstedt (SD). Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 23 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen rör beredning. Motionärerna vill att Skinnskattebergs kommun far inskrivet i
samarbetsavtalet med polismyndigheten att införa stickprovskontroller med hjälp av narkotikahund
för att i ett tidigt skede kunna upptäcka drogrelaterad brottslighet på Klockarbergsskolans område.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns uppräftad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-04-28, § 19 föreslå kommunstyrelsen
il avslå motionen med motiveringen att polismyndigheten tecknar inga samarbetsavtal med specifika
kommuner utan riktar sina resurser till kommunerna utifrån behov.

Komrnunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 133 föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad med motiveringen att vid kommunens nästföljande överenskommelse
med polisen avseende medborgarlöften försöka upp&lla intentionerna i motionen.

Ewa Olsson Bergstedt (SD), Lena Lovén Rolén (S), Fredrik Skog (V), Roger lngvarsson (S), Carina
Sändor (L) och Bo Oberg M) yttrar sig i ärendet.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Bo Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag ll
motionen anses besvarad med motiveringen att vid kommunens nästföljande överenskommelse med
polisen avseende medborgarlöfien försöka uppf’lla intentionerna i motionen.

Fredrik Skog (V) och Lena Lovén Roléns (5) yrkar motionen ska anses besvarad.

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet återupptas

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Juterandes sign. Utdragsbestyrkande

/t c3
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§ 67 forts.

Ordföranden ställer proposition på att Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Bo Öberg (M) yrkar bifall till
kommunstvrelsens förslag att motionen anses besvarad med motiveringen att vid kommunens
nästföljande överenskommelse med polisen avseende medborgarlöften försöka uppfylla
intentionerna i motionen och Fredrik Skog (V) och Lena Lovén Roléns (S) yrkande att motionen ska
anses besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Fredrik Skog (V) och Lena Lovén
Roléns (S) yrkande.

Votering begärs och genomförs. Ordföranden redogör för voteringsordningen.

De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag sägerja och de ledamöter som bifaller Fredrik
Skog (V) och Lena Lovén Roléns (5) förslag säger nej.

Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag far 9 röster och Fredrik Skog (V) och Lena
Lovén Roléns (S) förslag får 7 röster. 13 Voteringslista bifogas protokollet.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Lena Lovén Rolén (S). Roger lngvarsson (5). Eva Anderberg (5), Klaus Jesse (5), Pentti Lahtinen
(5), Aneth An’idsson (5) och Fredrik Skog (V) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunswrelsens rörslag

g motionen anses besvarad med motiveringen att vid kommunens nästföljande överenskommelse
med polisen avseende medborgarlöften försöka uppi3illa intentionerna i motionen.
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§ 68 KS 2020-215-600

Svar på motion angående kameraövervakn ing av Allaktivitetshuset
Sture

En motion angående kamemövervakning för Allaktivitetshuset Sture har inkommit från Bo Öberg
(M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD). Kommunfullmåktige beslutade 2020-03-09, § 24 an överlämna
motionen till kommunstvrelsen för beredning. Motionärerna vill att kommunstyrelsen far i uppdrag
att se över möjligheten för kameraövervakning av Allaktivitetshuset Sture i Skinnskatteberg. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-04-28, § 21 föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad med motiveringen att en ansökan om kamerabevakningstillstånd av
Allaktiviletshuset Sture är inlämnad till Datainspektionen (2019-1 1-27) och inväntar beslut från berörd
myndighet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19. § 134 enligt barn-och utbildningsutskottet förslag föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med motiveringen att en ansökan om
kamerabevakningstillstånd av Allaktivitetshuset Sture är inlämnad till Datainspektionen (20 19-1 1-27)
och beslut från berörd myndighet inväntas.

1 ärendet yttrar sig Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad
med motiveringen all en ansökan om kamerabevakningstillstånd av Allaktivitetshuset Sture är
inlämnad till Datainspektionen (2019-] 1-27) och beslut från berörd myndighet inväntas.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen anses besvarad med motiveringen att en ansökan om kamerabevakningstillstånd av
Allaktivitetshuset Sture är inlämnad till Datainspebionen (2019-11-27) och beslut från berörd
myndighet inväntas.
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§ 69

Interpellationer och frågor

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

Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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§70 KS2020-516-l01

Ang. införande av elektronisk dosett

En motion i rubricerat ärende bar inkommil från Bo Öberg (M).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
all överlämna motionen till kommunstyrelsen ifir 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 för beredning.

Juterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§71 KS2020-517-101

Ang. Prästgården 1:90 och 1:111

En motion i rubricemt ärende har inkommit från Bo Öberg (M).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionen till kommunstyrelsen Mr beredning.

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

Kommunfullmäktige heslutar

gfl överlämna motionen till kommunstyrelsen fdr beredning.

Jterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 72 KS 2020-530-101

Motion angående införande av Lean 1 Skinnskaftebergs
kommun.

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till komrnunstyrelsen för beredning.

Jqsterandes sign. Utdragsbestyrkande

:
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§ 73 EKS 2020-537-101

Motion angående områden med “flytande villor”.

En motion 1 rubricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M).

Kommunfullmäktiges presidium röreslår kommunfullmäktige att besluta 4 överlämna motionen
till kommunstyrelsen ffir beredning

Ordifiranden 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.

//k4/]a sign. Utdragsbestyrkande
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§ 74

Entediganden

Valbarhetshinder visas när kandidater på valsedlar i något avseende avviker mot uppgifterna i
aktuell bokfdring. Kommunfullmäktige har att notera att valbarhetshinder föreligger gällande
Torgny Roxell (SD), ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunflullmäktige har att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

KS 2020-291-101
Sara Penersson-Ruyter har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som
ordinarie ledamot i revisionen, uppdrag i NVU och de stiftelser kommunen förvaltar.

Kommunfullmäktige har all entlediga Sara Pettersson Ruyter från uppdraget som ordförande i
revisionen, uppdrag i NVU och de stiftelser kommunen förvaltar.

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

Kommunfullmäktige beslutar

notera att valbarhetshinder föreligger gällande Torgny Roxefl (SD) och hos länssiyrelsen
begära ny röstsammanräkning.

g entlediga Sara Pettersson-Ruyter från uppdraget som ordinarie ledamot i revisionen, uppdrag 1
NVU och de stifielser kommunen förvaltar.

Juster des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 75 KS 2020-

Val till förtroendeuppdrag

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ordförande i revisionen efter Sara
Pettersson Ruyter. Valberedningens förslag presenteras vid sammanträdet.

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ordinarie ledamot i revisionen efter Sara
Pettersson Ruyter. Valberedningens förslag presenteras vid sammanträdet.

Kommunflillmäktige ska förrätta val till uppdrag som ersättare i direktionen för \‘afabMiljö
Kommunalförbund efter Bo Öberg (M). Valberedningens förslag presenteras vid sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 28 att val till uppdrag som ersättare i direktionen för
VafabMiljö Kommunalfärbund efter Bo Oberg (M) flyttas fram till kommande fullmäktige.

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

Kommunfullmäktige beslutar

välja Lennart Lidqvist till revisionens ordförande efter Sara Pettersson Ruyter.

att välja Erika Alm (OB) som ordinarie ledamot i revisionen.

att valet av ersättare i direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund efter Bo Öberg (M) flyttas
fram till kommande fullmäktige.

J,yg ran es sign. Utdragsbestyrkande

__________
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§ 76

Delgivningar

2Q20-03- 17
Överförmyndarnämnden
Inställt sammanträde

2020-03-19
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2020-03-19

2020-04-2 8
ÖverPdrmvndarnämnden
Protokoll 2020-04-28

2020-04-3 0
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2020-04-30

2020-05-04
Valnämnden
Protokoll 2020-05-04

2020-05-07
Kommunfullmäktiges presidie
Protokoll 2020-05-07

2020-05-19
Kom m unstyrel sen
Protokoll 2020-05-19

2020-05-26
Överffirmyndarnäm nden
Inställt sammanträde

Region Västmanland
Protokollsutdrag 2020-02-18

KS 2019-942-106
Protokollsutdrag 2020-03-10
Gemensam lönenämnd ffir lönesamverkan i Fagersta, Avesta. Hedemora. Norberg,
Skinnskaneberg och Smedjebackens kommuner
Samverkansavtalet är antaget av samtliga kommuner och gäller from 2020-01-01

Ju ra des sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 76 forts.

Sammanträdesprotokoll
2020-06-08 Sid. 94

KS 2019-941-106
2020-03-10
Reglemente lönenämnd för lönesamverkan i Fagersta, Avesta, Hedeinora Norberg,
Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner
Reglementet är antaget av samtliga kommuner och gäller from 2020-01-01

KS 2020-275-106
PM ang. Västmanland-Dalarna Iönenämnd

Delgivning beslutade mcdborgarfårslag

KS 2019-260-101
Svar på medborgarförslag angående utegym i anslutning till Linbaneparken

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

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningama till handlingarna.
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KommunMimäktige Voteringslista 200608

Skinuskattebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Röst läggs först av de båda vice ordförandena, därefter av övriga ledamöter i denordning de är upptagna i den för upprop upprättade listan. Ordföranden avger alltidsin röst sist.

Voteringslista § 67, Motion ang. narkotikahund i skolan

Ledamöter Närvaro § Notering
Ja Nej Avstår

5 Lena Lovén-Rolén Ja X
L Carina Sändor Ja X
SD LEwa Olsson Bergstedt Ja X
S Tony Bölja
5 Helena Nykänen
L Tobias Jarstorp Ja X
SD Oscar Sjöstedt Ja X
5 Roger Ingvarsson Ja X
M BoÖberg Ja X
5 Eva Anderberg Ja X
L Elisabeth Åberg Ja X 2:e vice ordf. SOM ANDRE

ROSTANDE
V Fredrik Skog Ja X

—

C Helena Norrby Ja X
SD Vesa Koskelainen
5 Lars-Göran Fammé
5 Sabine Thztngren

—

L Anders Nordenbris
SD JonnyEmtin X
5 Rolf Sass
L Vanja Leneklint Ja X
S Klaus Jesse Ja X ‘1:e vice ordf. FÖRST!
SD Pär Hultman
5 Ann-Christine

Andersson
L Susanne Karlsson
M Staffan Stnd
5 Pentti Lahtinen Ja X
SD San von Walden
V 1 Helena Cederberg
C 1 UlfKjellin
L Solveig Hammarström
5 ( Aneth Arvidsson Ja X Ordffirande sist! -

//
1U
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Bilaga
2020-02-28

KS 2020-241-042

Förslag till överföring av investeringsmedel från2019 till 2020

Reinvesteringsbehovet är stort inom hela kommunen men framförallt inom VA och Fastigheter. Deåtgärder som behövs göras kräver planering och genomförande under längre tid — oftast under flera år.Innan dessa investeringsprojekl påbörjas måste finansieringen vara på plats för att inte belasta driften.Större arbeten, såsom byte av ett ledningsrör, kan gå över ett årsskifte frän första spadtag tillmarkåterstäl ming.

Löpande under ett kalenderår kan mindre investedngsprojekt slutföras, såsom pumpbyten, brunnslockoch ventilbyten samt reinvesteringar i befintliga fastigheter, förutsatt att investeringsbudgen är känd igod tid för att möjliggöra planering och genomförande.
Införande av komponentredovisning medffir att investeringsmedel behöver avsättas för kostnader somtidigare kostnadsbokrörts som drifikostnad. På sikt betyder det att underhållskostnadema minskar ochkapitaltjänstkostnadema ökar men totaten blir jämnare mellan åren.

1 investeringsbudgeten bör det finnas reserverade investeringsmedel för oförutsedda händelser såsombyte av vatten- och avloppsledningar och hissar, åtgärder som måste ske direkt då behov uppstår ochinte kan vänta till nästkommande budgetår. Liknande behov finns inom vaije sektor.
Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att nedanstående projeki ska överföras till 2020.

(-.

1(2)

Projekt Benämning Investerings- Använtt Belopp aP Kommentarbelopp’ belopp överföra

2019 till 2020
0377 Inkoppling liber 1 280 000 75 000 1 205 000 3 fastigheter har fått1

liber indraget.
Inkoppling i resterande
fastigheter pågår under1 2020

0397 Samförläggning 600 000 172 785 427 215 Pågår under 2020fiberkanalisation
—_________

0433 Upprustning av 6 570 000 4 448 863 2 000 000 Färdigställning avfön’altningsfastigheter
påbötjade arbeten samt
planerade arbeten som
inte startades upp, bland
annat hissen på
Hemgården och Fasaden
på Korpen0455 Upprustning av 3 000 000 2 391 749 600 000 Renovering av 4bostadsfastigheter
lägenheter som

1 påbörjades men inte
hann slutfåras föreL
årsskiftet
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0486 Kök 1500000 212779 1287221 ScnbudgetgjordeattKloekarbergsskolan arbetet inte hann
planeras in under
sommarlovet vilket är
den tid projektet måste
genomföras. Några
åtgärder gjordes under

1 höstlovet 2019,

______________________

resterande sker 2020.
OSlO Reinvesteringar VA 20 827 000 4 131 525 16 628 558 Merparten gäller projekt

påhödat 2018 som
beräknas slutffiras

______

___________
______________________ _____

tidigast 202).
TOTAL

________________

221479944

______

lnvesteringsbeloppet baseras på medel beslutade i budget 2019, sammansluget med eventuellt tidigareöverrörda medel.

/
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