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_____________________________________________________________________________________ 
Thomas Vilander 
 
Plats och tid för 
sammanträde: Plats: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset 
 Tisdagen den 27 september 2022 kl. 08.30  

Turismsamordnaren informerar om kommunens vandringsleder kl. 10:00 
   

Ärenden: 
1. Val av protokollsjusterare tid och plats   s. 

 
2. Kommunstyrelsens ordförande informerar  s.  

3. Kommunchefen informerar  s.  

4. Ordförandena i utskotten informerar   s.  

5. Personuppgiftsincidenter – information   s.  

6. Information till huvudman från Sektor barn och utbildning  s.  

7. IT och bredband – information  s.  

8. Revidering underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen  s. 

9. Begäran om tillägg till budget år 2022 för revisionen.  s. 

10. Extra bostadsbidrag till barnfamiljer från och med juli år 2022 till och med  

december år 2022.  s.  

11. Policy uppvaktande, gåvor och representation*/bil  s. 
 

12. Utbetalning av kommunalt partistöd 2023*/bil  s. 
 

13. Information om kommunens vandringsleder  s. 
 

14. Yttrande angående handläggning tillsyn för tobaksfria nikotinprodukter*/bil s.  
 

15. Yttrande angående taxa för tobaksfria nikotinprodukter*/bil  s.  
 

16. Dokumenthanteringsplan sektor kultur och fritid*/bil  s. 
 

17. Biblioteksplan 2023-2026 för Skinnskattebergs kommun*/bil  s.  
 

18. Konstnär Oleg Nourpeissov vill skänka parkskulptur till Skinnskattebergs 
 

Kommun  s.  
   

19. Ansökan föreningsregistret Hedströmsdalens natur och kultur*/bil  s. 
 

20. Ansökan föreningsregistret ateljéföreningen Hyttan*/bil  s. 
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21. Ansvar för kommunens brottsförebyggande arbete tillsammans med BRÅ 
Brottsförebyggande rådet  s. 
 

22. Ansökan om verksamhetsstöd för år 2023 från Brottsofferjouren  
Västmanland*/bil  s. 
 

23.  Bidrag till Riddarhyttans allaktivitetshus*/bil  s. 
   

24.  Bidrag till Baggbrons byalag till ny värmeanläggning*/bil  s. 
 

25.  Årsredovisning 2021 Norra Västmanlands samordningsförbund*/bil s. 
 

26. Medelstilldelning 2023 till Norra Västmanlands samordningsförbund*/bil s. 
 

27. Avfallstaxa 2023 för Vafabmiljö kommunalförbund*/bil  s. 
 

28. Förfrågan från Another reality om att nyttja Klockarberget*/bil  
  

29. Initiativ beträffande skolskjuts för deltagande i Kulturskolan  s.  
 

30. Svar på motion angående industritomter*/bil  s.  
 

31. Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Valtarbo och Brahegård*/bil s.  
 

32. Svar på motion angående införandet av Rättviksmodellen och skapa  
 möjligheter för nya företag, jobb och skatteintäkter i kommunen  s. 

 
33. Svar på medborgarförslag om biltvätthall*/bil  s.  

 
34. Svar på medborgarförslag om förvaringsmöjligheter för elrullstol*/bil s 

    
35. Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och s.  

beredningar med samverkansorgan   
 

36. Övriga rapporter  s.  

37. Delegationsbeslut  s.  

38. Delgivningar  s.  

39. Övriga frågor  s.  

Lena Lovén-Rolén (S) 

Ordförande 


