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Paragrafsammanställning

§ 116 Sammanirädes öppnade samt upprop
§ 117 Val av protokolljusterare. tillika rösträknare, tid och plats
§ 118 Information från revisonen — information
§ 119 Delårsrappon med årsprognos
§ 120 Framtida styrmodell för Skinnskattebergs kommun
§ 121 Kommunalt partistöd
§ 122 Taxor och avgifter år 2021
§ 123 Budget 202! och fierårsplan 2022—2023, samt strategisk verksamhetsplan
§ 1 24 Upplåning år 202 1
§ 125 Arbetsmiljöpolicy
§ 126 Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar ifir

Kommuninvests motpansexponering avseende derivat.
§ 127 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiskt Pörening
§ 128 Regler rör uppvakning vid avgång från rdrtroendeuppdraa i Skinnskattebergs kommun
§ 129 Redovisning av ej flrdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2020
§ 130 Revidering av reglemente ifir gemensam hjälpmedelsnämnd
§ 131 Försäljning av fastighet med adress Fagerstavägen II A-C
§ 132 Omfördelning av investeringsanslag till solceller på rör- och grundskola
§ 133 Svar på motion om Mountainbikespår i Skinnskatteberg
§ 134 Svar på motion angående fritidshem och förskoleklass vid Nyhammars skola
§ 135 Svar på motion om Prästgården 1:90 och 1:111
§ 136 Svar på motion ang. område med “flytande villor”
§ 137 Medborgarrörslag Bostad Färna
§ 138 Medborgarförslag Idrott och Hälsa
§ 139 Medborgarförslag Nattvandring för ökad trygghet i Skinnskatteberg
§ 140 Anmälda motioner och medborgarPörslag
§ 141 Entledigade
§ 142 Delgivningar
§ 143 Interpellationer och frågor

JTt des sign. Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs av allmänheten vid sammanträdet.

Jus’ ra des sign. Utdragsbestyrkande

1’
fl



Skinnska -etii
- mun

Kommunfullmäktige
Sammanträdesprotokoll

2020-11-16 Sid. 142

Anmälan av ny Iedamotlersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ersättare rör ledamot i kommunfullmäktige från och med den
2 november 2020.

Parti: Vänsterpaniet
Ny ersättare: Kent Abraharnsson
Avgången ersättare: Anna Werner
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§ 116

Skinnskaftebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Närvarande ledamöter — upprop. Fullmäktiges antal ledamöter var halverad pga Covid-19

enligt parti överenskommelse daterad 2020-11-12, Dnr KS 2020-964-101

Ledamöter Närvaro Notering

5 Lena Lovén Rolén Ja
L Carina Sndor Ja

SD Ewa Olsson Bergstedt Ja
S, Tony Bölja

-

si Helena Nykänen Nej
L Tobias Jarstorp Ja

SD Oscar Sjöstedt Ja

5 Roger lngvarsson Ja

M Bo Öberg Ja

S Eva Anderberg Nej

L Elisabeth Åberg Ja

V Fredrik Skog Ja

C Helena Norrby Ja

SD Vesa Koskelainen Nej
S Lars-Göran lgnberg Fammé Nej
5 Sabine Thungren Ja
L Anders Nordenbds Ja

SD Jonny Emtin
— Ja

5 Rolf Sass Nej
5 Aneth Arvidsson Ja

L Vanja Leneklint Nej

5 Klaus Jesse Ja

SID Pär Hultman Nej

5 Ann-Christine Andersson Nej

L Susanne Karlsson Nej

M Staffan strid Nej

5 Pentti Lahtinen Ja

SID San von Walden Nej

V Helena Cederberg Nej

C UlfKjelIin Nej

L Solveig Hammarström Nej

Ju terandes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskaftebergs kommunfullmäktige 2018—2022

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro Notering

M Angeligue Nyström Nej

M Pernilla Danielsson Nej
C Rolf Andersson Nej
C Sonja Råberg Nej
L WarjaRafik Nej
L Anna-Lena Lundén Nej
L Margareta Nordenbris Nej
L Kjell Andersson Nej

5 Han-Eric Johansson Nej

5 Ewa Wikström Nej

5 ElofEngman Nej

S Barbara Laaksonen Nej

S Laila Åberg Nej

S Soili Raja-Aho Nej

V Kent Abrahamsson Nej
V Agneta C. Lundberg Nej

SD Ersättare vakant
SD Cecilia Olsson Bergstedt Nej
SD Therese Lövdahi Nej -

Just randes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 117

Val av protokolljusterare tillika rösträknare, tid och plats

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Penni Lahtinen (S) och Bo Öberg (M) till protokolljusterare. tillika rösträknare.

protokollet jusleras onsdag den 25november2020 kl. 14:00 i klassrummet på Aspebäcken.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ IIS

Information från revisionen — information

Kommunfullmäktige får på sammanträdet information från revisionen.

Revisionens ordförande informerar om att de beklagar att delårsrapporten inte kom med på förra
fullmäktigemötet men vi fick både sent och delvis felaktigt underlag vilket omöjliggjorde
granskningen före förra kommunfullmäktige. Det varju tyvärr inte första gången och vi hoppas nu
att årsbokslutet kommer till oss i tid så vi hinner granska på utsatt tid.
Positiva inspel:
- Att kommunens delårsrapport har utvecklats jämfört med föregående år, saint att de finansiella

målen för god ekonomisk hushällning. som fullmäktige har fastställt, kommer art uppnås på
helårsbasis. Vi delar den bedömningen.
Mindre bra:

- Tidigare i år i mars beslutade fullmäktige om kompletterande verksamhetsmål. Målen är satt för
att främst följa upp målen på årsbasis. Enligt sektorernas/nämndernas redovisningar och
prognoser för helåret. bedömer kommunen att de kommet ha en stor måluppfyllelse. MEN.
eftersom verksamhetsmålen inte redovisas och följs upp i samlad form kan vi inte bedöma
målupp fy 1 lel sen.

- Sektor Vård och omsorg prognostiserar den uppvisar en negativbudgetavvikelse som uppgår till
6294 tkr. Vi noterar i detta sammanhang, vilket också framgår tydligt av delårsrapporten, att det
inte finns några redovisade åtgärder för hur den negativa budgetavvikelsen ska förhindras eller
minimeras.

- Just nu gör vi, revisionen, en fördjupad granskning v den ekonomiska utvecklingen inom vård
och omsorg.

Kommunfullmäktiges ordförande läser upp ett brev från revisor Elisabeth Huitberg.

Lennart Lidqvist yttrar sig. vill räfla felsägelse av namnet. Lennart Lidgren, i det upplästa brevet och
att debatten inte hör hemma här, i detta forum.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Fredrik Skog (V). Carina Såndor (L). Sabine Thungren
(S). Lennart Lidqvist, revisionens ordförande. Inger Fredin, revisor och Bo Öberg (M).

Sabine Thungren (5) önskar att Elisabeth Hultbergs text bifogas till protokollet och
kominunfullmäktige beslutar att den bifogas.

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för informationen.

gli bifoga Elisabeth Hultbergs text i protokollet.

Jus randes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 119 KS 2020-726-042

Delårsrapport med årsprognos 2020.

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-09-09, § 108 föreslå kommunfullmäktige
att lägga delårsrapport per 2020-07-31 med årsprognos 2020 till handlingarna.
att uppdra till kommunchefen att fortsätta rörändringsarbetet rör att minska kommunens nettokostnader
långsiktigt.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 § 179 att notera till protokollet att kommunstyrelsen har
önskemål om tydligare information från NVU om det ekonomiska läget. Ordföranden i NVU bjuds i
fil 1 nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 § 179 enligt [edningsutskonets r&lag föreslå
komm unfu II mäktige
att lägga delårsrapport per 2020-07-31 med årsprognos 2020 till handlingarna.
att uppdra till kommunchefen att fortsätta förändringsarbetet för att minska kommunens nettokostnader
långsiktigt.

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

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag lägga delårsrappon per
2020-07-31 med årsprognos 2020 till handlingarna, samt uppdra titt kommunchefen att fortsätta
förändringsarbetet för att minska kommunens nettokostnader långsikligt.

Aneth Arvidsson (5) vill att följande ska noteras till protokollet:

“Kommentar till Delårsrapporten 2020 Barn och Utbildningssektorn.
Blir mycket förvånad närjag läser i denna delårsrapport, sid 27
under Grundskolan, “Grundskolan har tilldelats 1100 tkr investeringsmedel inom budget 2020 för attköpa modulenhet som ska nyttjas till fritidshem i ytterområdet.
Sektorn har inte nytijat kapitalet utan föreslagit att omfördela investeringsbeloppet till soiceller somska placeras på kommunala fastigheter”.

Della harjag som kommunfullmäktiges (KF) ordförande diskuterat med kommunchefen både
muntligen och via mejl. Har påtalat att det är viktigt att kommunchefen (KC), sektorchefer och
ekonomichefen har kontroll på vad kommunfullmäköge fattat rör beslut. Har fått svar från KC att bådadessa chefer har fått information om detta!

Ji4terandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 119 forts.

KF beslutade att investera 11001kr till köp av modul, detta var ett riktat beslut om investeringsanslag
förjust köp av modul!

Därför kan inte någon förvaltningschef eller utskott eller kommunstyrelsen (KS) föreslå att denna
investering kan användas till något annat än det som står i KF beslutet. Detta beslut kan endast ändras
av en nytt beslut i KF!

Dessutom finns en Arbetsordning (2020-01-09) som kommunstyrelsen har antagit vilket ulskottJ sektor
som ska bereda och hantera vilka frågor.
1 denna Arbetsordning framgår det att Barn och utbildningsutskottet är beredande organ i ärenden som
rör det offentliga skolväsendet. Förskola. Skolbarnomsorg och övrig barnomsorg samt
allaktivitetshuset. Där står inget om fastigheter eller energianpassning!
Däremot står det att tekniska utskottet bereder ärenden som berör fastigheter.

Vill också poängtera att ingen tjänsteperson någonsin kan lägga politiska förslag, eller fatta politiska
beslut!”

Fullmäktige presidiet yrkar med tilläggsförslag att kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en
åtgärdsplan för att minska ökningen av ekonomiska bistånd, att kommunstyrelsen redovisar denna
åtgärdsplan på 2021 års första fullmäktige sammanträde, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en sammanställning av verksamhetsmålen som kan följas upp både i delårs- såväl som i
årsrapporten.

Ordförande redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens Förslag och därefter på presidiets tilläggsförslag
och finner att koinmunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag och med presidiets
tilläggsförslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrclsens förslag och med presidiets
tilläggsförslag.

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

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

gll kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en åtgärdsplan för att minska ökningen av ekonomiska
bistånd.

att kommunstyrelsen redovisar denna åtgardsplan på 2021 års första fullmäktige sammanträde.

Justerandes sign. Utdra2sbestyrkande



Skin
IxIrrrmun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2020-11-16 Sid. 149

§ 119 forts.

att kommunstyrelsen rar i uppdrag aU ta fram en sammanställning av verksamhetsmålen som kan
följas upp både i delårs- så väl som i årsrapponen.

J7tei.a ssin.j Utdragsbestyrkande
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§ 120 KS20l9-948-101

Framtida styrmodell för Skinnskattebergs kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26 § 267, att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn
över nuvarande sätt att arbeta med styrning och ledning, att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram
förslag på styrmodell för Skinnskattebergs kommun, samt att arbetet skall bedrivas i en process som
grundas på dialog och samverkan med förvaltning och röttroendevalda. Ett förslag till styrmodell
och ledarskapsidé är framtagen för kommunfullmäktige att ta ställning till. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-07. § 123 föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till styrmodell för Skinnskanebergs kommun.
att anta förslag till ledarskapsidé.

uppdra åt kommunstyrelsen att implementera fastställd styrmodell och ledarskapsidé

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, § 225 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till stynnodell för Skinnskattebergs kommun.
att anta förslag till ledarskapsidé.

uppdra åt kommunstyrelsen att implementera fastställd styrmodell och ledarskapsidé.

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

Lena Lovén Rolén (S) och Aneth Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta
upprättat förslag till styrmodell rör Skinnskattebergs kommun, att anta förslag till ledarskapsidé,
samt att uppdra åt kommunstyrelsen att implementera fastställd styrmodell och ledarskapsidé.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta upprättat förslag till styrmodell för Skinnskattebergs kommun.

att anta förslag till ledarskapsidé.

uppdra åt kommunstyrelsen att iinplementera fastställd styrmodell och ledarskapsidé.
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§ 121 KS2020-888-104

Kommunalt partistöd år 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-09 §51 Dnr 2014.0092.101 om Regler rör Kommunalt
Parti stöd.
Enligt § 2 i reglerna ska beslut fattas årligen av kommunfullmäktige om belopp för nästkommande år
i budgeten.

2 Grundstöd och mandatstöd. Panistödet består av ett grundstöd per parti och år, samt en
mandatstöd som uppgår till ett belopp per mandat som beslutas av kommunfullmäktige årligen i
budgeten för nästkornmande år”. En tjänsteskrivelse i ärendet finns uppränad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-27. § 139 föreslå kommunfullmäktige
fl partistödet år 2021 i form av grundstöd ska vara 20000 kronor per parti och år.
att panistödet år 2021 i form av mandatstöd ska vara 4000 kronor per mandat.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, § 226 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kom m unful 1 mäkti ge
att partistödet år 202 1 i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti och år.
g partistödet år 2021 i form av mandatstöd ska vara 4 000 kronor per mandat.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

41 partistödet år 2021 i form av grundstöd ska vara 20000 kronor per parti och år.

panistödet år 2021 i form av mandatstöd ska vara 4000 kronor per mandat.



SkinnskattiF
ØlFiiUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2020-11-16 Sid. 152

§ 122 KS2020-891-037

Taxor och avgifter

Kommunen rar enligt kommunallagen 2 kap. 5 ta ut avgifter för tjänster och nyfligheter som de
till handahål ler.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns uppräftad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-27. § 140 all överlämna förslag till beslut gällande taxor och
avgifter 2021 liii kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27. § 227 föreslå kommunfullmäktige
anta förslag till taxor och avgifter för är 2021.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S) och Aneth Arvidsson (S).

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag j anta förslag till taxor och
avgifter för år 202!.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrclsens förslag

anta förslag till taxor och avgifter för år 2021.

J0sterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 123 KS 2020-875-042

Budget 2021 och flerårspian 2022—2023, samt strategisk
verksamhetspian

Enligt kommunallagen kapitel II § 8- 10, ska förslag till budget upprättas av styrelse för oktober
månads utgång och fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång, om inte
särskilda skäl föreligger. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, §228 föreslå kommunfullmäktige
att fastställa utdebiteringen för Skinnskattebergs kommun år 2021 till oförändrat 22:46
att fastställa kommunens finansiella mål. budget 2021 och flerårsperioden 2022—2023 enligt följande
- Investeringar, enligt av fullmäktige fastställd budget, ska 70 procent påbörjas innan årets utgång.
- Kommunens nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag ska vara högst 100 procent för
budgetåret 2021. Kommunens nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag för flerårsplanen
budgetåren 2022 och 2023 ska vara högst 98 procent.

disponera 2 874 tkr ur kommunens resultatutjämningsreseR’ budgetåret 2021.
anta strategisk verksamhetsplan för budgetåret 2021 enligt bilaga.
anta bruttodriftbudgetramar per sektor/nämnd och finansförvaltning enligt bilaga.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M). Lena Lovén Rolén (S). Fredrik Skog (V). Ewa Olsson
Bergstedt (SD). Helena Norrby (C) och Aneth Arvidsson (S).

Bo Öberg (M) och Helena Norrby (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Lena Lovén Rolén (S) och Fredrik Skog (V) yrkar återremiss av budget med motiveringen:

• Enligt kommunstyrelsens protokoll rör kommunfullmäktige att besluta om saknas de (yra sista 411
satserna.

• Budgetprocessen har inte genomförts enligt tidigare år. 1 KS antagna budget som är det sk.
förvaltningens förslag går ej all härleda vem och varför man har föreslaget två nya tjänster. Vi saknar
även konsekvensanalys vid införandet av sådana. En viktig fråga all ställa är, går det att få in dessa
behov genom omfördelning av befintliga tjänster på kultur och fritid och kommunledningen. Kan dessa
vänta tills vi ser slutet av pandemin?

Jurandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 123 fons.

• Att satsa och utveckla platser/kommuner finns mycket forskat. Vad som skapar attraktion för
inflyttning är ofiajobb, attraktiva boende, bra kämverksamhet och närhet till attraktivitet/städer/bra
kol lekti vtrafi k.

• Vad avses med marknadsröringsinsatser7
Vilka konsekvenser beräknas dessa insatser leda till?

• Tidsplan f& äldreomsorgen (AO) omställning önskas, med tanke på årets prognos för AO. hinos
detta med enligt plan.

• Vi ber förvaltningen titta på konsekvenser av antagande av Socialdemokraternas budget.

Aneth Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens rörsia au-sats, g fastställa utdebiteringen mr
Skinnskattebergs kommun år 2021 till orörändrat 22:46 och i övrigt återremiss på kommunstyrelsens
rörslag.

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

Ordrnranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag etter återremitteras och finner att
ärendet ska återremitteras på övriga punkter.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen för Skinnskattebergs kommun år 2021 till oförändrat 22:16.

att ärendet ska återremitteras på övriga punkter.

1 ärendet reserverar sig Bo Öberg (M). Ewa Olsson Bergstedt (SD). Jonny Emtin (SD) och Oskar
Sjöstedt (SD) mot återremiss.

.1 sterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 124 KS 2020-886-045

Upplåning år 2021

1 budget 2021, ingår att 29000 000 kronor ska tas upp som nya lån, för att finansiera en del av de
budgeterade investeringsprojekten. Kommunens låneskuld uppgår fn till 39370000 kronor. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet besluiade 2020-10-27. § 142 att överlämna förslag till beslut gällande upplåning
år 2021 till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27. § 229 föreslå kommunfullmäktige
att kommunstyrelsen under år 2O2lges mandat att ny upplåna, dvs, öka kommunens skulder under
år 2021. med totalt 29000000kr.
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs, låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
ffl kommunstyrelsen under år 2O2lges mandat att ny upplåna. dvs, öka kommunens skulder under
år 2021. med totalt 29 000 000 kr samt att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån.
dvs, låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

att kommunstrelsen under år 2O2lges mandat att ny upplåna. dvs, öka kommunens skulder under
år 2021. med totalt 29 000 000 kr.

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs, låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

Sammanträdet ajourneras rör paus

Sammanträdet ålerupptas

1 j terandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 125 KS 2020-640-101

Arbetsmiljöpolicy

Idag finns en arbetsmiljöpolicy. antagen av Kommunfullmäktige den 15 november 2010. § SI.
Förvaltningen har reviderat policyn an antas av kommunfullmäktige.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-07. § 124 föreslä kommunfullmäktige
att anta arbetsmiljöpolicy Skinnskattebergs kommun daterad 2020-07-08.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, § 230 enligt ledningsutskottets förslag föresLå
kommun fullmäktige
att anta arbetsmiljöpolicy Skinnskattebergs kommun daterad 2020-07-08.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl anta arbetsmiljöpolicy Skinnskattebergs kommun daterad 2020-07-08.

Jus era des sign. UtdragsbestyrkandeLUn
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§ 126 KS 2020-385-106

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmars ansvar för Kommuninvests
motpartsexponering avseende derivat.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt tio är från den dag då åtagandet ingicks. alternativt
från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.
Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att
bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Skinnskattebergs kommuns regressavtal och
garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren
för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har rör Kommuninvests verksamhet är
det av mycket stor vikt att Skinnskattebergs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett
beslut i kommunfullmäktige. på det sätt som anges i bilaga, som bekräftar att avtalen alltjämt är
gällande.

För att underlätta rör medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för
samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med avtalen. På
så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensrörbindelsen som avtalen
(“Bekräftelsen”). När detta har skett ha såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts
ytterligare en tioårsperiod. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-07. § 128 röreslå kommunfullinäktige

Skinnskattebergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den IS maj 2006
(‘Borgensförbindelsen’, vari Skinnskattebergs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)cKommuninvesf’) Pörpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Skinnskattebergs kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder rör ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensrörbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Skinnskattebergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Skinnskanebergs
kommun den 3oktober2011. vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller
några av medlemmarna enligt Borgensflirbindelsen. alltjämt gäller.
att Skinnskattebergs kommun bekräftar att Garantiavtalet undertecknat av Skinnskallebergs
kommun den 3 oktober2011, vari Skinnskattebergs kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras alltjämt gäller.
att utse Kommunstyrelsen ordförande Lena Lovén Rolén och Kommunchef Marie Tollefsen
Markström. för Skinnskaitebergs kommuns räkning. underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27. § 234 enligt ledningsutskonets förslag Pöreslå
kommunfullmäktige
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§ 126 forts.

an Skinnskattebergs kommun bekräftar att ingången borgensrörbindelse av den 15 maj 2006
(“Borgensförbindelsen”), vari Skinnskattebergs kommun åtagit sig solidariskt boraensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (pubi) (“Kommuninvesf’) förpliktelser.
alltjämt gäller samt all Kommuninvest äger företrada Skinnskattebergs kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
att Skinnskanebergs kommun bekräftar att Regressavtalet undertecknat av Skinnskanebergs
kommun den 3oktober2011. vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
fi Skinnskattebergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Skinnskattebergs
kommun den 3 oktober 20!!. vari Skinnskanebergs kommuns ansvar för Kommuninvests
motpansexponeringar avseende derivat regleras alltjämt gäller.
att utse Kommunstvrelsen ordförande Lena Lovén Rolén och Kommunchef Marie Tollefsen
Markström, för Skinnskattebergs kommuns räkning. underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.

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

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunshrelsens rårslag

att Skinnskattebergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 2006
(“Borgensförbindelsen”), vari Skinnskattebergs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld rör Kommuninvest i Sverige AB:s (pub!) (“Koinmuninvest”) förpliktelser.
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Skinnskattebergs kommun genom an företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensifirbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

gfl Skinnskattebergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Skinnskattebergs
kommun den 3 oktober 2011. vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen. alltjämt gäller.

att Skinnskattebergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Skinnskattebergs
kommun den 3 oktober 2011, vari Skinnskattebergs kommuns ansvar för Kommuninvests
motpansexponeringar avseende derivat regleras alltjämt gäller.

utse kommunstyrelsen ordförande Lena Lovén Rolén och kommunchef Marie Tollefsen
Markström, för Skinnskanebergs kommuns räkning. undeneckna alla handlingar med anledning
av della beslut.

Judessi, Utdragsbestyrkande

1



Skinnska -e€
mun Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-11-16 Sid. 159

§ 127 KS2020-767-I01

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

Skinnskattebergs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (“Föreningen’).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Vid föreningsstämman 16april2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest
Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och
Kommuninvests Fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till förändringar i
sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till de föreslagna finansiella förändringarna. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-07, § 129 föreslå kommunfullmäktige
att Skinnskattebergs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (“Föreningen”) ska inbetala
ett insatsbelopp om 700 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder
som krävs ned anledning av inbetalningen.
att finansieras genom återbetalt förlagslån 700 000 kronor, utbetalt den 30september2020.
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021. 2022.
2023 och 2024. upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare.
att hantera finansiering av kommande inbetalningar av insatskapital i samband med beslut om
budget för respeklive år.
att Skinnskattebergs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte i detta ärende
(inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, § 235 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att Skinnskattebergs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (“Föreningen’) ska inbetala
ett insatsbelopp om 700 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder
som krävs med anledning av inbetalningen.
att finansieras genom återbetalt förlagslån 700 000 kronor. utbetalt den 30 september 2020.
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare.
att hantera finansiering av kommande inbetalningar av insatskapital i samband med beslut om
budget för respektive år.
att Skinnskattebergs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte i detta ärende
(inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

J terandes sign. Utdragsbestvrkande
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§ 127 forts.

Ordföranden sfiuller frågan om kommunfullmiiktige är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl Skinnskattebergs kommun till Kommuninvest ekonomisk Ibrening (“Föreningen”) ska inbelala
ett insatsbelopp om 700 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder
som krävs med anledning av inbetalningen.

finansieras genom återbetalt förlagslån 700 000 kronor, utbetalt den 30september2020.

kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021. 2022.
2023 och 2024. upp till ett belopp motsvarande maximah 1300 kronor per invånare.

gil hantera finansiering av kommande inbetalningar av insatskapital i samband med beslut om
budget t& respektive år.

g Skinnskattebergs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte i detta ärende
(inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt fär Föreningen vid förfrågan.

Just&andes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 128 KS2020-757-l0l

Regler för uppvaktning vid avgång från förtroendeuppdrag i
Skinnskattebergs kommun

Regler rör uppvaktning vid avgång från förtroendeuppdrag 1 Skinnskattebergs kommun antogs av
kommunfullmäktige 2011-09-19. § 50. Onskemål har kommit från fönroendevalda all det ska
finnas ett ytterligare val vid avgång efter en sammanhängande tid av minst 16 år i form av
presentkort hos lokal näringsidkare. Kommunfullmäktiges presidie har gell rörvaltningen 1
uppdrag att se över regler vid avgång från fönroendeuppdrag i Skinnskattebergs kommun.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till upprättat förslag. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-07, § 130 föreslå kommunfullmaktige
att anta upprättat rörslag till regler för uppvaktning vid avgång från förtroendeuppdrag i
Skinnskattebergs kommun.

Kommunstvrelsen beslutade 2020-10-27. § 236 enligt ledningsutskollets rörslag rörslå
kom m unfu Il makt ge
g anta upprättat rörslag till regler för uppvaktning vid avgång från fönroendeuppdra i
Skinnskattebergs kommun.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

att anta upprättat rörslag till regler rör uppvaktning vid avgång från ffirtroendeuppdrag i
Skinnskattebergs kommun.

J4terandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 129 KS2020-739-I0I

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2020

Enligt Arbetsordning rör kommunfullmäktige. § 17 och § 18, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag som då
inte är rärdigberedda. Enligt 5 kapitlet, 35 § Kommunallagen.
Ska en motion eller ett medborgarförslag om möjliat beredas på sådant satt att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarrörslaget väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen
anmalas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige tår då avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning. alternativt besluta om fortsatt beredning samt ny
tid inom vilken beredning av motionen eller medborgarfdrslaget ska redovisas i fullmäktige. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskotlet beslutade 2020-10-07, § 132 föreslå kommunfullmäktige

lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, § 238 enligt ledningsutskottets röreslå
kommunfullmaktige att lägga redovisningen till handlingarna.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsnrclsens t&slag

att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 130 KS2020-761-IOl

Revidering av reglemente för gemensam hjäpmedeIsnämnd

Reglementet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden har reviderats. Västmanland har
kommunernas och Regionens hjäipmedelshantering samordnats på
Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedelsnämnden ansvarar för Hjälpmedelscentrum En ljänsteskrivelse 1
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-10-05. § 9! föreslå kommunfullmäktige
alt godkänna det reviderade reglemeniet rörande gemensam hjälpmedeisnämnd för
perioden 2020—2022.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27. § 240 enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kom in unfu II mäktige

godkänna det reviderade reglemeniet rörande gemensam hjälpmedelsnumnd för perioden
2020—2022.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

godkänna det reviderade reglementet rörande gemensam hjälpmedelsnämnd för perioden
2020—2022.

J sterandes sign. Utdragsbestyrkande

Lr



Skinnska -eIts
mun Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmiiktige 2020-11-16 Sid. 164

§ 131 KS 2020-706-299

Försäljning av fastighet med adress Fagerstavägen 11 A-C

Enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige Dnr: KS 2018-341-229 Sammanträdesprotokoll 2019-
06-03 § 50 Försäljning av fastighet med adress Fagerstavägen Il A-C. Efter avstyckning av
Skinnskattebergs-Eriksbo 4: 1 som då blev egen fastighet med beteckning Skinnskattebergs
Eriksbo 4:2 om totalt 2 553 kvm. Avstckning blev klar och registrerad 2020-07-07. En
tjätsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ilrendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-03, § 50 om ftirsäljning av fastighet med adress
Fagerstavägen Il A-C.
Tekniska utskottet beslutade 2020-10-09. § 64 Pöreslå kommunfullmaktige
att genomröra rörsäljningen enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, § 242 enligt tekniska utskottets rörslag räreslå
kommunfullmäktige att genomibra försäljningen enligt upprättat tbrslag till köpekontrakt.

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

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrclscns förslag

att genomFöra försäljningen enligt upprättat Förslag till köpekontrakt.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 132 KS2020-l49-040

Omfördelning av investeringsanslag till solceller på för- och
grundskola

Kommunftillmäktige beslutade 2019-11-18 § 104 i budgeten att anslå 1 100 000 kr i
investeringsbudget riktade till köp av Solgårdens modulenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2020-
04-07, § 57 an omrördela det antagna investeringsanslaget på 1 100 000 kr till köp av Solgårdens
modulenhet till investering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola.
1 reglementet för kommunstyrelsen antaget av (KF 2018-03-05 § 4) Delegation från
kommunfullmäktige § 12 saknas delegation av beslutsrätl kring redan tagen budget.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08. § 52 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 104 i budgeten att anslå 1 100 000 kr i
investeringsbudget riktade till köp av Solgårdens nodulenhet.

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2020-03-17. § 4 rdl kommunstyrelsen
att omfördela 400 000 kr av det antagna investeringsanslaget på 1 100 000 kr till köp av Solgårdens
modulenhet till engångssatsning Utökat försö,jningsstöd tillfälligt och 700 000 kr till reinvestering
ai/brvaltningfastighet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07. § 57 att omfördela antagna investeringsanslaget på 1 100
000 kr till köp av Solgårdens modulenhet till investering och installation av soleeller till
kommunens mr- och grundskola.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19. § 130 att kommunstyrelsens beslut 2020-04-07.
§ 57 Omfördelning av investeringsanslag till solceller på mr-och grundskola upphävs.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19. § 130 mreslå kommunfullmäktige att omfördela antagna
investeringsansluget på 1100000kr till köp av Solgårdens modulenhet till investering och
installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

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

Koinmunstyrelsen beslutade 2020-09-29. § 188 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
kostnadsförslag inklusive driftskostnader för att installera solceller på kommunens för- och
grundskola.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27. § 244 att föreslå kommunfullmäktige
att inte nyttja investeringsanslaget på 1100 tkr 1111 köp av Solgårdens modulenhet omfördelat till
investering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

Ju$erandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ (32 fons.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C).

Helena Norrby (C) avstår från att delta i beslutet.

Ordföranden stilller frågan om kommunfullmUktige Ur redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att inte nyttja investeringsanslaget på 1100 tkr till köp av Solgårdens modulenhet omfördelat till
inveslering och installation av solceller till kommunens för- och grundskola.

Jqr7gn. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2020-11-16 Sid. 167

§ 133 KS2019-795-101

Svar på motion Mountainbikespår i Skinnskatteberg

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Anders Nordenbris (L) och Carina Såndor (L).
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07. § 91 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. En tjänsleskrivelse i ärendel finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07, § 91, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredn ing.

Ledningsutskottet beslutade 2020-1 0-07 föreslå kommunfullmäktig att bifalla motionen,

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27. § 245 enligt ledningsutskottets förslag föreslå
komm unfull mäktige
att bifalla motionen.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag

att bifalla motionen.

Jus mades sign. Utdragsbestyrkandetnc
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Kommunfullmäktige 2020-1 1-16 Sid. 168

§ 134 KS2019-476-I0l

Svar på motion fritidshem och förskoleklass vid Nyhammars
färskola

En motion angående rörskoleklass och fritidshem vid Nyhammars rärskola har inkommit från Tobias
Jarstorp (L) och Susanne Karlsson (L). Motionärerna vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att
kartlägga möjligheterna att påbörja ffirskoleklass samt fritidsbem vid Nyhammars förskola. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2020-10-06 mreslå kommunstyrelsen
att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27. § 246 enligt barn-och utbildningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ur redo att gå till beslut och finner frågan
mcd ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att motionen anses besvarad.

Ju,ter ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 135 KS2020-517-10l

Svar på motion om Prästgården 1:90 och 1:111

Det har inkommit en motion från Bo Öberg (M) om köp av fastigheterna Prästgården 1:90
och 1:1 Il. Motionären yrkar an kommunen skall köpa fastighetenia. om köp inte kan
genomföras skall kommunen påbörja tvångsinlösen förfarande. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08. § 71 överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-10-09 föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27, § 247 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

Bo Öberg (M) yrkar bifall till första att-satsen att Skinnskattebergs kommun köper Prästgården 1:90
och 1:111 och avslag på att-sats nummer två att om inte det går påbörja en tvångsinlösen förfarande.

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 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 kommunstyrelsens förslag och Bo Öbergs (NIT) förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation från Bo Öberg (NI) till förmån för eget f&slag

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunslyrelsens förslag

att avslå motionen.

Jysterandes sign Utdragsbestyrkande-H
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§ 136 KS2020-537-l0l

Svar på motion ang. område med “flytande villor”

En motion angående “Flytande villor” har inkommit från Bo Öberg (M).
Motionären vill att Skinnskattebergs kommun skall utreda möjlighet till områden i kommunen
med “flytande villor’. Vi har sjöar där ett sådant boende skulle passa och att på många håll i
Sverige har man börjat bygga villor på vattnet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08. § 73 att överlämna till kommunstyrelsen
för beredning.

Tekniska utskottet beslutade 2020-10-09 föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad

Kominunstyrelsen beslutade 2020-10-27. § 248 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Pentti Lahtinen (S).

Bo Öberg (NI) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till motionen.

Pentti Lahtinen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordförande ställer proposition på Bo Öbergs (M) yrkande mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bo Öberg (NI). Ewa Olsson Bergstedt (SD). Oscar Sjöstedt (SD) och Jonny Emtin (SD) reserverar sig
mot beslutet.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anse motionen besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 137 KS2020-934-lOI

Medborgarförslag om Bostad Färna

Ett medborgarifirslag i rubricerat urende har inkommit från Kurt Adolfsson

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarrårslaget till kommunsprelsen rör beslut och delgivning.

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

Kommunfullmäktige beslutar

gfl överlämna medborgarrdrslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmaktige senast 30juni 2021.

Ju terandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 138 KS2020-936-10l

Medborgarförslag om Idrott och hälsa

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från BaMosz Tumialis.

Kommunfullmäktiges presidium röreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarrörslaget till kommunstyrelsen rör beslut och delgivning till
kommunfullmäktige.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige senast 30juni 2021.

JuAtera des sigp. Utdragsbestyrkande
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§ 139 KS2020-937-l0

Medborgarförslag om nattvandring för ökad trygghet i
Skinnskatteberg

Et medbortwrförslag i rubricerat ärende har inkommit från Christine Bagger och Barbara
Laaksonen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och beslut och
delgivning till kommunfullmäktige.

OrdfUranden ställer fnigan om kommunfullmäktige Ur rcdo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

överlämna medborgarrörslaget till kommunstyrelsen ffir beslut och delgivning till
kommunfullmäktige senast 30juni 2021.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2020-11-16 Sid. 174

§ 140

Anmälda motioner och medborgarförslag

Vid dagens sammantröde t&eliger inga ytterligare motioner och medborgarförslag

Just randes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 141

Entlediganden

Inga entledigande är inlämnade till dagens sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 142

Delgivningar

2020-10-27
Kom rn unstyre Isen
Protokoll 2020-10-27

2020-1 1-03
Överförmyndarnäinnden
Inställt sammanträde

2020-10-27
lntresserörenintzen Bergslaget
Inbjudan till Europaforum 3 december 9—12. digitalt.
Inbjudna utsänd per meji till alla ledamöter 2020-11-02.

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

Kommunfullmäktige beslutar

fl lägga delgivningarna till handlingarna.

Ju erandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 143

Interpellationer och frågor

Regler för interpellationer och frågor finns i Arbetsordningen mr kommunfullmältige 2014-09-08.
§ 21.

Vid dagens sammanträde hade inga interpellationer inkommit och del ställdes inga frågor.

Jusyran es sign. Utdragsbestyrkande
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Till Kommunfullmäktiges informationspunkt;
0

• fl“fran revisorerna

Med anledning av att en förtroendevald revisor till Kommunstyrelsen överlämnat en
förstudie, i vilken det står att “Revisionen anmäler misstanke om bron” vill jag på
detta sätt delge min syn på saken för Kommunfullmäktiges Ledamöter.

Jag vill härmed berätta dels vad jag anser skett och sedan hurjag känner inför detta,
men först måste några enkla fakta klarläggas

1 sammanträdesprotokollet för Kommunstyrelsens ledningsutskott den 4 november
2020 ställer Bo Öberg (M) en fråga om “kommunens auktoriserade revisor har
slutat” och jag vill bara klargöra att kommunen inte har någon “auktoriserade
revisor” anställd. Det finns i kommunen endast 5 st förtroendevalda revisorer,
utsedda av Fullmäktige. Vi 5 är sk. lekmän och köper in de tjänster som vi behöver
för att fullgöra uppdraget. För närvarande har vi ett avtal med KomRedo AB och det
löper ut, när avtalstiden är slut, i april nästa år.
Det avtalet kommer inte att förlängas, då Camilla Karlsson misstänktes för jäv och
inte ville an den saken skulle redas ut, utan hellre avböjer att använd sin option om
förlängning av avtalet, när avtalstiden löper ut.

Upphandling av nytt avtal med annan revisionsbyrå pågår, men tills dess jobbar vi
vidare med KomRedo, dock inte med just Camilla Karlsson personligen, vilket är en
relations- och förtroendefråga, men helt och hållet ett val från Camilla Karlssons
sida

Det som också behöver klarläggas är att 4 av 5 revisorer ansåg att förstudien inte
var färdig att läggas fram, som en rapport till Kommunstyrelsen den 27 oktober då
frågan om eventuell brottsmisstanke ännu inte var klarlagd och den granskade
varesig var informerad eller hörd. Två revisorer ansåg också att jäv kunde finnas hos
ganskaren, som inte ville belysa problematiken enligt god sed

1



Redan pä Kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober tillstod slutligen den
förtroendevalda revisorn Lennart Lidgren (L) att han ensam stod för överlämnandet
av förstudien, som enskild revisor.

Ändå upprepas ständigt att det är “kommunens revisorer” i pluralis, som anmält till
Kommunstyrelsen att de misstänker Kommunalrådet för bha trolöshet mot
huvudman.

Pluralisformen används, så att man får intrycket att det är hela den samlade
gruppen av revisorer som står bakom tilltaget, vilket jag beklagar

Så till vad jag anser är bakgrunden till detta

Den 12 oktober hade till vårt ordinarie möte inbjudits såväl Kommunchefen som
Kommunstyrelsens ordförande, men var för sig, till samtal med oss.

Vi uppfattade signaler om att Kommunchefen tycktes starkt uttröttad och kanske
närmade sig utbrändhet, vilket vi sedan informerade Kommunstyrelsens ordförande
om, men hon reagerade på ett sätt som vi också fann oroande.

Vårt sakkunniga biträde hade en ingående och mycket kritisk diskussion med
Kommunstyrelsens ordförande om kommunens engagemang i Statens
Bostadsomvandling-program (SBO)

Den 21 oktober har vi ett extramöte på telefon, då revisionens ordförande Lennart
Lidgren fått en skrivelse från Kommunchefen uppläst för sig av Carina Sandor, som
önskat att vi utreder denna sak. Skrivelsen har vi andra ännu inte sett, men den ska
beskriva vilka problem som Kommunchefen upplever med Kommunalrådet och som
i sin tur är orsaken till varför Kommunchefen mår så dåligt.

På grund av att Kommunchefen mår så dåligt är det viktigt att vi ingriper snabbt,
säger Lennart Lidgren

Camilla Karlsson, som deltar i mötet, framför då att Kommunstyrelsens ordförande
har, pga hennes inlägg i SBO-debatten, ifrågasatt hennes oberoende och även hotat

2



utreda hur Karlssons man fått så stort engagemang i kommunen

Camilla Karlsson är upprörd över detta, som hon upplever, orättmätiga hot

Camilla Karlsson berättar vidare att hon på lärdagskvällen den 17 oktober haft ett
många timmar långt samtal med Kommunchefen om hennes psykiska hälsotillstånd
och rått henne att skriva ner de problem hon ser med sin relation till
Kommunalrådet.

Camilla ber nu oss revisorer om att få ett uppdrag att undersöka hurvida denna
nedskrivna berättelse, vilken muntigen delgetts revisionens ordförande av Carina
Sandor, går att belägga.

Camilla Karlsson får det uppdraget.

Den 23 oktober får vi en uppdatering av Camilla Karlsson och hon är sedan klar med
sin undersökning den 26oktober, då vi åter har ett sammanträde

På detta sammanträde trycker Camilla Karlsson på att vii revisionen är skyldiga,
enligt lag, att skyndsamt framlägga hennes då konfidentiella slutsatser för
Kommunstyrelsen, annars begår vi också ett lagbrott, uppger hon.

Trots det vill 4 av 5 revisiorer att saken ska klarläggas ytterligare först och vi beslutar
så på mötet.

På Kommunstyrelsens möte nästa morgon lägger ändå revisionens ordförande fram
Camilla Karlssons utredning som en färdig rapport från revisionen.

Hur iag känner inför detta

Revisionen ska arbeta med öppenhet och kommunikation, i dialog med dem vi
granskar, i syfte att hjälpa och utveckla de områden där vi ser svårigheter eller
problem, för kommunen.
Vi ska inte gå fram som Spanska lnkvisitionen och leta fel, utan “lyfta och hjälpa”.
Vi måste också kvalitetsäkra allt vi gör, genom se till att allt vi lämnar ifrån oss är
välunderbyggt.

Givetvis ska den som granskas få veta om det och få framföra sina synpunkter, innan



vi drar våra slutsatser

Inget av detta är uppfyllt, när det gäller Lennart Lidgrens agerande med Camilla
Karlssons förstudie och därför skäms jag våldsamt över att dras in i detta, då det i
Fagersta Posten den 30oktober och sägs att “Lena Lovén Rolén anklagas av
kommunrevisionen för brottet trolöshet mot huvudman” och att
“KommunreWsionen” lämnat en förstudie.. osv

Nu tvistas det i efterhand om de är en studie, en rapport, en granskning eller bara
ett förmedlande om en misstanke, för att agerandet av Lennart Lidgren ska kunna
försvaras, då någon lag om skyndsamt framläggande inte finns, men oavsett hur
man ser på den saken, så anser jag att det är ett högst oetiskt agerande att någon
människa ska få möta så allvarliga anklagelser, för första gången, på detta sätt.

1 samma stund som Lena Lovén Rolén får höra talas om misstankarna offentliggörs
dessa och debatten flyttar ut till medla.

De hela är mycket osmakligt skött och jag vill inget annat än två mina händer från
denna byk

Elisabet Huitberg
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MEDBORGARFÖRSLAG
(Läs först anvisningarna under länken medbor9arförsla9)Skinnskattebergs kommun
Mitt förslag handlar om: (ämne) 2020 ‘10— 29Idrott och Hälsa

Dnr.. Z-.Q1Ö ftb jOl
Mitt förslag är:

Mitt förslag som en medborgare i Skinnskatteberg är att få upp en frisbeegolfbana häriskinnskatteberg, då vi inte har så många banor runt omkring oss i Skinnskatteberg. Självasporten i sig passar perfekt för alla åldrar flnn inga begränsningar. eftersom alla har kastaten frisbee förut 1 sitt liv. Med tanke på coronavimset just nu, så passar den sporten in perfekteftersom att det Inte är någon närkontakt alls, utan man kan kära sporten själv eller medvänner, och då kan man också hålla avstånd emellan sig. Sedan så vill ju skinnskattebergockså satsa på friluftslivet just nu, så jag tror att det kommer bl! en utmärk ide.

Ort och datum
Skinnskalleberg, 29.10.2020

Namnförtydligande
Bartosz Tumialis

Adress
Norra Harstigen 10
73931
Skinnskatteberg
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Skinnskatteberg 2020-10-29

Medborga rförslag
Skinnskaftebergs kommun

2020 —Tu- 3 0
Vårt förslag handlar om:

Onr..K
Nattvandring för ökad trygghet i Skinnskatteberg

Vårt förslag är:

Att Skinnskattebergs kommun i samarbete med föreningslivet genomför ett
projekt med nattvand ring för att skapa trygghet på gator och torg.

Tanken med nattvandringen är att genom ökad vuxennärvaro, arbeta
relationsbyggande och få positiva effekter i samhället så som ökad trygghet och
i vissa fall även brottsförebyggande.

Nattvandringen bör vara fokuserad till kvällar och helger där föreningarna får
ersättning för varje utfört pass.

Christine Bagger Barbara Laaksonen

Rönningen 9 Östra Ringvägen 43
739 91 Skinnskatteberg 739 30 Skinnskatteberg
Tel. 070 237 02 90 tel. 0736947313


