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§ 43 Dnr 20140140291

Avseende landstingets f.d folkhögskola i Skinnskatteberg

1 augusti 20! 1 undertecknade Landstinget Västmanland och Skinnskattcbergs kommun en
avsiktsFörklaring avseende fastigheten Villterskoga 4:106, som landstinget beslutat avveckla sitt
ägande av. 1 avsiktsflirklaringen uttrycks intentionen att under Ire år samverka För att hitta
hyresgäster och/eller köpare till lokalerna. Vidare dokumenterades att nyciahleringar på området
gynnas genom att bedriva en aktiv verksamhetsutveckling och låta olika projektidéer prövas.
Avstyckning utesluts inte, och genomförs så fall i landstingets regi.

Är 2010 flyttades folkliögskoleverksamlieten från Skinnskattchcrg till Norherg och direfler har
fastigheten Vfilterskoga 4:106 (nedan kallad foikhögskolan) stått delvis oanviind och Iller ingen
Ju nkt on För Ian dst nget s egen verksamhet. Konunu nen och 1 andstinget undert cck no de 2011—08—18
en treårig avs kts förklaring (bilaga 1) om att Landstinget Viistmanland samarbetar under tre år
med S ki nnskattchcrgs kommun, i syfte att hitta liyrcsgäst er och/el ler köpare till lokalerna, för att
därefter avveckla sitt igande fhstighetea. Kommunen hyr sedan 2012 en del av fhstigheten och
driver där ett boende För ensamnkommande barn. Vissa andra delar är uthyrda till
privatpersoner och Företag. l luvudhyggnaden och flera andra delar av flistigheten är dock
forifarande vakanta.

Samarbetsperioden lider nu mot sitt slut och någon heltäckande lösning För att bevara
folkhögskolan 1 avsiktsförklaringcns anda har ännu inte kunnat åstadkommas.
Landstinget har nu klarort sin avsikt att av ekonomiska skäl omgående avyttra
fastighet en, utan möjlighet att ta avgörande hänsyn till kommunens verksamheter och strategi ska
intressen av nilringslivsutveckling eller andra frågor.

Efter överläggningar på politisk nivå mellan kommunen och landstinget har ett
kompromissförslag utarbetats, se hilagt köpeavtal (bilaga 2), Avtalet möjliggör För landstinget
att snabbt avveckla fastigheten ur sitt bestånd och För kommunen att genom
övertagande Ibrisatt kunna påverka flistiglmetens och områdets framtid i utvecklingssyfte.
Proportionellt sett är de ekonomiska riskerna och osäkerhetenia Förknippade med drift, underhåll,
utvecklingsarbete och vakanser större för kommunen än för landstinget men en enig
komrnunstyrelsc beslutade 2014-06-17, i enlighet med Förvaltningens bedömning, att behovet av att
fortsatt kunna påverka områdets framtid överväger riskerna rör kommunens del. Genom
överenskommelsen med landstinget har också de ekonomiska riskerna För kommunen reducerats.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-02-19, § 25,
att med hänsyn till kommunens intrcssen uppdra till Förvaltningen att Förbereda en alternativ
handlingspian för att undersöka möjligheterna För avstyckning av vissa byggnader värda att spara
saint undersöka möjligheterna till att förvärva ytterligare mark på området

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ledningsutskottet beslutade 2014-04-02, 55,
att nolera rapporten till protokollet

Kommunstyrelsen beslutade cnliilligt 2014-05-20,
alt ta upp Edrha mil ngar mcd Landst i iget Västtimn land om ett event ud It övertagande av Ed
foikliögskolans lokaler
att utse Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v), Vanja Leicklizit (til och Ulf Kjcllin (c) att ingå i
ko minunens FörI and Ii ngsdel ega tion med Ro IF An tlersso tt (c) som ersi ta re

Ledningsutskottet beslutade 2014-05-28. 96,
att fortsatta lUrimandlingar mcd landstinget ska ske

Ko mmu :5: rel scn besi ii:, de 20 $ -06— 7, 9 h. föresi ki i:m ii n fufl mikt
st’. Skim;skaltchergs koniniun Iir ä- sr Emqmt1Ileten Ed fnlkhögskolnn i Skhmsk:iebcr enlnzi det
förslag ijli avtal som Finns upprhlm:

Ord iZirard en föresi ir. un der Srtl si 1 mi ig at’ ftm 1 lm k: ge beslut nr alt Brvi rya Ed fbi kl:ögskola:;s
lokaler, a:I rappori are:idcl ska n ges vid nästa sammnanl rlde mcd fullmilki ge den 8 scp:embcr
2DM.

1 irendet yttrar sig Lars A ndcrssoi i (s) SI’ ella 1 ulm n’ me—Skog (mp), Karin l_ i ndströ ni (mp), Lena
Lovn—Roln (s). Fredrik Skog (v) och Carina Såndur (fjil

Lars Andersson (s). yrkar h fall till wmniuu’isty reIseis fSrsIag och till ordliirandcns förslag om
iiterrapportcring tI full:niktige den 8 scpcmnSer 2flI.

Lars Andersson (s) yrkar dessutom på ett tillägg i beslutet, att intentioner med att överta Ed
foikhögskolans lokaler ska vara att hitta en ngsiktig lösning där inriktninuen pi erksanflictcn ska
vara närinuslivsutvecklimmt,. till eeI::pei 1 fonti av cii riretagsl». sann ge nöj hglieL för kommunen
att bedriva verksamheten mcd boende för ensanikonruande flyktingbam-ungdotuar.

Sheila Imamovic-Skog (mp) yrkar h blI tii komnmns:vreiscns förslag au komruncn förvärvar
fastigheten Ed Ihlkhögskolan i .Skinnskattcbcru enligt del firslag till aial som finns upprätta:.

Sheila Imanuivic-Skog (nip) yrkar dcsswon att fullmäktige ger konimunstvrelscn uppdrag au
— mnäle: ska vara att luna ca l[ngsiktg ösnimg för Iiuvudhyggmmdcn att tiygga on till före:agshus
där eventuella cntreprenörcr ska presentera afEirsplan. cgna invcstcrings:nedcl. budget, kalkyl och
avsiktsförklarinE med h’rcsgäster mm so:n scdan godkiinns av kommunst relsen. och at; avtal
skrivs av extem jurist där ‘ilkorcn satts av poIimikc
- kommunen behllcr Smedja i egen regi ekcron dc: redan finns verksantiw: där för
ensanik-ommande ilyktingbam
- otmtrtidct detaljlaneris omgfcnd
- öriga bvugnader bcsikiigss omgående för att hesuta om eventuell uthyrninu, avsiyckning,
ombyggnad eller rivning

Justerandes sign J Uldragsbestyrkamie — — —
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Fredrik Skog (v) yrkar avslag p5 Sheila Imamovie-Skogs (mp) yrkande om uppdrag till
kommunstyrelsen Il all an Fdr därvid att yrkandena in! e hör hemma i fullnilikt ige utan handlar om
konimunstyrelsens verksijilligliet av ett beslut, och blir en senare fråga om beslut om köp av
fhstigheten tas av fullmäktige,
Fredrik Skog (v) yrkar vidare hifhll till kommunstyrelsens förslng att kommunen flirvärvar
lhstiglictcn Ed foikhögskolan i Skinnskattebcrg enligt det Förslag till avtal som finns upprättat.

Ordföranden aj ournerar simmantradct fisr paus.

Sammanträdet återupptas.

Carina S ndor (fpl) yrkar bi Il till konimunstyrel sens lZirsl ag att kommunen (ZSrvärvar fhst i ghcten
f. il ful kliögskol an i S kinnskattebcrg enligt det f&slag till avtal so ni finns upprättat, b fall till
ordifirandens förslag om Merrapportering till fullmäktige den 8 september 2014, bifall till lars
Anderssons (s) tilliiggsyrkande om intentionen med förvärvet av f.d folkhögskolan samt yrkar
avslag pä Slicila Iniamovic—Skogs (mp) yrkande om uppdrag till kommunstyrelsen.

Lars Andersson (s) yrkar avslag pä Slicila liuaiuovic-Skogs (mp) yrkande om uppdrag till
konimunstyrel sen

Ordföranden sammanfattar dc yrkanden som framlagts.

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige beslutar enligt konimunstyrelsens fiirsla, och
finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan 0111 fLillmäktige beslutar enligt ordförandens förslag om rapport i
ärendet vid nästa fullmäktige, och finner frågan mcd ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige beslutar enligt Lars Anderssons (s)
tilläggsyrkandc angående intentionen med att överta f.d folkhögskolans lokaler, och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan oni fullmäktige beslutar enligt Shuila Imaniovie—Skog (rnp)
yrkande om uppdrag till koniniunstyrelsen, och finner frågan mcd nej besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att Skinnskattebergs kommun förvärvar Fistigheten Vätterskoga 4:106, f4 folkhögskolan i
Skinnskatteherg enligt det lZrslag till avtal som finns upprättat med landstinget

att rappoil 1 ärendet ska avges vid nästa sammanträde med fullmäktige den 8 september 2014
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ili intentionen mcd att överti Ed foikliögskolans lokaler ska var:’ att hilla en långsiktig lösning dur
inriktningen på vcrksamlicwci ska vara nuringsi ivsutvcckl tig, till cxctnpel i Ibrin av en förctagshy,
sann ge möj ligi ic( rör komcnunc ii tt bcdri’ a vcrksanilie en mcd bu ende IZir erisainkommande
flykt ingbarn/-ungdoniar

She ja lina niov i c —s kug ( np) oc Ii Karin Li idjt röm ( up) resen cr:Lr sig t Il fö miti 1 r Si ci la
l nia’iio vi c 5 kogs ( mp) yrka ode om uppdrag till komm u istyrel sen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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