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Allmänhetens frågestund

Kurt Adolfsson ställer fråga till kommunfullmäktige gällande ensamkommande
flyktingbarn.

Sara Pettersson Reuter ställer fråga till kommunfullmäktige gällande ensamkommande
flyktingbarn.

Carina Såndor (L) besvarar frågan.

Anders Nordenbris ställer fråga till kommunfullmäktige.
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Närvarande ledamöter — upprop

Ledamöter Närvaro — — Notering

S Lena Lovn-Roln x — — — Ej del av § 89

L Carina Sindor x — — Ej del av § 89

S Lars Andersson

L Angelique Nyström x — — — Ej del av § 89

5 Yvonne Krusell-Neld x — — —

L Anna-Lena Lundén

V Fredrik Skog x — —

SD Petri Ojala

S TonyBölja x — — —

C Helena Norrby x — — — Ej del av § 89

5 Roger Ingvarsson x - - —

L Jan Lejon x - -

— § 85- del av § 89

M Staffan Strid x - - —

5 Aneth Arvidsson x - - —

L Laila Kvarneå x - - —

S Cecilia Karlsson

L Susanne Karlsson x - - —

V Helena Cederberg x - - —

SD Therese Lövdahi x - - —

S Charlotte Jansson x — - —

L Vanja Leneklint x — - —

5 Klaus Jesse x — - — Ej del av § 89
MP Sheila Imamovic Skog

C Rolf Andersson x — - — Ej del av § 89
S Kerstin Delfalk x — - —

L Elisabeth Åberg x — - — Ej del av § 89
5 Tommy Sunvisson

M Bo Öberg x — - — Ej del av § 89
L Tobias Jarstorp x — - — Ej del av § 89
5 Gabriel Andersson x — - —

L Warja Rafik x — - —



Ski nnska
Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2017-1 1-27 Sid. 138

§ 85 forts.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro — — — Notering

5 Anette Bagger x — — - Tjänstgör för Lars Andersson tS)
S Monica Ladhman x Tjänstgör för Tommy Sunvisson

(5)
5 ElofEngman x — - TjänstgörförCeciliaKarlsson (S)
S Marie Karlsson x Tjänstgör för Lena Lovén-Rolén

(5) del av § 89
5 Erik Söderkvist
S Barbro Andersson Nyman
L Kristina Bergstedt x Tjänstgör för Anna-Lena Lundén

(L)
L AinaEk
L Eva Turén x Tjänstgör för Carina Sindor (L)

del av § 89, tjänstgör för Elisabeth
Aberg (L) del av § 89, tjänstgör
för Jan Lejon (L) del av § 89-104

L Patric Gålbom
L Helene Jarno
V Christine Bagger
V Anna Werner

OB Johan Hådén* - —
— Tjänstgör för Petri Ojala (SD)

SD Pentti Hevasaho*

C Sonja Råberg - - —

C Gunilla Persson
M Pernilla Danielsson
M Sture Bäcklund

MP Bertil Skog x Tjänstgör för Sheila Imamovic
‘ Skog(MP)

MP Kent Abrahamsson

*Båda är ersättare för Petri Oj ala

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 86

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktige beslutar

att ärende 19 Entlediganden utökas med Dnr 2017.1275.101 Tommy Sunvisson (S).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 87 Dnr2017.0732.101

Delårsbokslut 2077-01 -01 — 2017-08-37 Västmanland-Dalarna
lönenämnd

Delårsbokslut 20 17-01-01 — 2017-08-3 1 Västmanland-Dalarna lönenämnd har upprättats
och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 123, föreslå kommunfullmäktige

godkänna delårsbokslut 20 17-01-01 — 2017-08-3 1 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-11-07, § 199, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

godkänna delårsbokslut 2017-01-01 — 2017-08-31 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L).

Carina Sndor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

godkänna delårsbokslut 2017-01-01 — 2017-08-31 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 88 Dnr2017.1235.101

Delårsbokslut per 2077-08-31 Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2017-08-3 1 har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 120, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna delårsbokslut per 2017-08-3 1 för Skinnskattebergs kommun
att lägga delårsbokslut per 2017-08-31 för Skinnskattebergs kommun till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 197
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i verksamheternas
sammanställning av delårsbokslutet och budgetavvikelse
att förvaltningen får i uppdrag att lägga en kolumn för föregående år och samma period i
resultaträkningen som upptäckts i granskning från KPMG
att notera till protokollet att ledningsutskottet ska få underlagen för intern kontroll för att
sedan delge underlagen till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-1 1-07, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna delårsbokslut per 2017-08-3 1 för Skinnskattebergs kommun
att lägga delårsbokslut per 2017-08-3 1 för Skinnskattebergs kommun till handlingarna

Ekonomichefen presenterar delårsbokslut per 2017-08-31 för Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (L), 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

att godkänna delårsbokslut per 2017-08-31 för Skinnskattebergs kommun

att lägga delårsbokslut per 2017-08-31 för Skinnskattebergs kommun till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 89 Dnr 2017.1237. 101

Budget och mål för år 2018 samt verksamhetspian för åren 207 9-
2020 Skinnskattebergs kommun

Förslag till budget och mål för år 201$ samt verksamhetspian för åren 2019-2020
Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 122,
att förvaltningen får i uppdrag att rensa budgetdokumentet så att budgetdokumentet endast
består av rambudgeten

förvaltningen får i uppdrag att på sida 16 separera tillfälliga statsbidrag för
flyktingsituationen i en del bestående av statsbidrag för generell befolkningsökning och en
del bestående av statsbidrag för flyktingsituationen
att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga sektor vård och omsorgs äskande uppgående
till 600 000 kronor för LSS-verksamhetens dagverksamhet

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för årlig uppräkning av arvodet för
kommunstyrelsens ordförande enligt ett index samt att förvaltningen får i uppdrag att
presentera en uträkning på effekten för år 2018
att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka konsekvenserna blir av att höja maxtaxan
för äldreomsorgen
att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka effekterna blir av att minska
beräkningsunderlaget gällande invånarantalet till 4405 invånare
att ramäskanden utöver ram samt engångskostnader för år 2018 utöver ram överlämnas till
kommunstyrelsen för förslag till beslut till kommunfullmäktige
att investeringsbudgeten för år 2018 överlämnas till kommunstyrelsen för förslag till beslut
till kommunfullmäktige
att överlämna mål för år 2018 till kommunstyrelsen för förslag till beslut till
kommunfullmäktige

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 122, föreslå kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona

godkänna upprättat förslag till taxor, avgifter och ersättningar till förtroendevalda enligt
upprättat förslag

godkänna upprättat förslag till driftrambudget för år 201$
partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti, att mandatstödet ska

vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram
att arvodet för överförmyndaren ska vara 30 000 kronor i årsarvode för år 201$ samt att
finansiering sker via engångspengar för år 2018

hsterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 89 forts.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 19$,
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i upprättat förslag till
driftrambudget för år 2018 avseende miljö- och byggnadsnämnden samt sektor barn och
utbildning.

Kommunstyrelsen 20 17-11-07, § 198, föreslå komrnunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona
att godkänna upprättat förslag till driftrambudget för år 2018
att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti, att mandatstödet ska
vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram
att arvodet för kommunstyrelsens ordförande justeras med 2,5 procent för år 2018 enligt
upprättat förslag
att arvodet för överförmyndaren ska vara 30 000 kronor i årsarvode för år 2018 samt att
finansiering sker via engångspengar för år 2018
att godkänna upprättat förslag till taxor, avgifter och övriga ersättningar till
förtroendevalda enligt upprättat förslag
att anta Alliansens gemensamma inriktningsmål för Skinnskattebergs kommun.

anta Alliansens gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2018
uppgående till 2 340 000 kronor

anta Alliansens gemensamma budgetförslag avseende engångs driftsatsningar för år
2018 uppgående till 6 $91 000 kronor
att anta Alliansens gemensamma investeringsbudget avseende investeringar för år 2018
uppgående till 35 765 000 kronor

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Fredrik Skog (V), Helena
Norrby (C), Tobias Jarstorp (L), Roger Ingvarsson (5) och Aneth Arvidsson (5).

Carina Sändor (L) föredrar ärendet och presenterar kommunstyrelsens förslag till
driftrambudget för år 2018.

Carina Sändor (L) yrkar 160 000 kronor från räddningstjänstens leasingbudget och
100 000 från samverkansbudgeten för Leader Bergslagen omfördelas till feriearbeten.

Carina Sändor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunalskatten ska vara
oförändrad 22,51 kronor per skattekrona, att godkänna upprättat förslag till driftrambudget
för år 2018, partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti, att
mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att detta
finansieras inom ram, att arvodet för överförmyndaren ska vara 30 000 kronor i årsarvode
för år 2018 samt att finansiering sker via engångspengar för år 2018 och att godkänna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 89 forts.

upprättat förslag till taxor, avgifter och övriga ersättningar till förtroendevalda enligt
upprättat förslag.

Carina Sndor (L) presenterar Alliansens gemensamma budgetförslag avseende utökad
drift för år 2018 uppgående till 2 340 000 kronor. Budgetförslaget bifogas protokollet.

Carina Sndor (L) yrkar bifall till Alliansens gemensamma budgetförslag avseende utökad
drift för år 2018 uppgående till 2 340 000 kronor.

Carina Sndor (L) presenterar Alliansens gemensamma budgetförslag avseende engångs
driftssatsningar för år 2018 uppgående till 6 891 000 kronor. Budgetförslaget bifogas
protokollet.

Carina Sndor (L) yrkar bifall till Alliansens gemensamma budgetförslag avseende
engångs driftssatsningar för år 2018 uppgående till 6 891 000 kronor.

Carina Sndor (L) presenterar Alliansens gemensamma investeringsbudget avseende
investeringar för år 2018 uppgående till 35 765 000 kronor. Budgetförslaget bifogas
protokollet.

Carina Sindor (L) yrkar bifall till Alliansens gemensamma investeringsbudget avseende
investeringar för år 2018 uppgående till 35 765 000 kronor.

Carina Sindor (L) presenterar Alliansens gemensamma inriktningsmål för
Skinnskattebergs kommun. Måldokumentet bifogas protokollet.

Carina Sndor (L) yrkar bifall till Alliansens gemensamma inriktningsmål för
Skinnskattebergs kommun.

Lena Lovén-Rolén (5) presenterar Socialdemokraternas budgetförslag avseende utökad
drift för år 2018 uppgående till 3 314 000 kronor. Budgetförslaget bifogas protokollet.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag avseende utökad
drift för år 2018 uppgående till 3 314 000 kronor.

Lena Lovén-Rolén (5) presenterar Socialdemokraternas budgetförslag avseende engångs
driftssatsningar för år 2018 uppgående till 6 897 000 kronor. Budgetförslaget bifogas
protokollet.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag avseende
engångs driftssatsningar för år 2018 uppgående till 6 897 000 kronor.
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§ 89 forts.

Lena Lovén-Rolén (5) presenterar Socialdemokraternas budgetförslag avseende
investeringar för år 2018 uppgående till 21 725 000 kronor. Budgetförslaget bifogas
protokollet.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag avseende
investeringar för år 2018 uppgående till 21 725 000 kronor.

Fredrik Skog (V) yrkar kommunstyrelsens förslag till. fasta politiska arvoden för år
2018 omfördelas enligt följande:
- att årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande minskas från 60 000 kronor till

30000 kronor
- att årsarvodet för kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande minskas från 12 000 kronor

till 6000 kronor
- att årsarvodet för kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande minskas från 12 000 kronor

till 6000 kronor
- att årsarvodet för ledningsutskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor till 9000

kronor
- att årsarvodet för tekniska utskottets ordförande ökas från 30 000 kronor till 38 000

kronor
- att årsarvodet för tekniska utskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor till 8000

kronor
- årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets ordförande ökas från 36 000 kronor till

40 000 kronor
- årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor

till 8000 kronor
- att årsarvodet för barn- och utbildningsutskottets ordförande ökas från 30 000 kronor

till 38 000 kronor
- att årsarvodet för barn- och utbildningsutskottets vice ordförande ökas från 6000

kronor till 8000 kronor
- årsarvodet för miljö- och byggnadsnämndens ordförande ökas från 30 000 till

38 000 kronor
- att årsarvodet för miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande ökas från 6000

kronor till 8000 kronor
- att årsarvodet för valnämndens ordförande ökas från 2400 kronor till 4400 kronor
- att årsarvodet för valnämndens vice ordförande ökas från 600 kronor till 1600 kronor

Helena Norrby (C) och Tobias Jarstorp (L) yrkar bifall till Carina Sändors (L) yrkanden.
Helena Norrby (C) och Tobias Jarstorp (L) yrkar vidare bifall till kommunstyrelsens
förslag arvodet för kommunstyrelsens ordförande justeras med 2,5 procent för år 2018
enligt upprättat förslag.

Justerandes si n. Utdragsbestyrkande
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§ 89 forts.

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

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Carina SEindors (L)
yrkande 160 000 kronor från räddningstjänstens leasingbudget och 100 000 från
samverkansbudgeten för Leader Bergslagen omfördelas till feriearbeten och finner frågan
med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att godkänna upprättat förslag till driftrambudget för år 2018 och finner frågan med
ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti, att
mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att detta
finansieras inom ram och finner frågan med ja besvarad.

Carina Sändor (L) ordförande i kommunstyrelsen anmäler jäv och deltar inte i
handläggning eller beslut i detta ärende.
Eva Turén (L) tjänstgör som ordinarie ledamot Carina Sndor (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag arvodet för kommunstyrelsens ordförande justeras med 2,5 procent för år 201$
enligt upprättat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Elisabeth Åberg (L) ordförande överförmyndare anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i detta ärende.
Eva Turén (L) tjänstgör som ordinarie ledamot Elisabeth Äberg (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att arvodet för överförmyndaren ska vara 30 000 kronor i årsarvode för år 201$ och
finner frågan med ja besvarad.

hsterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 89 forts.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att godkänna upprättat förslag till taxor, avgifter och övriga ersättningar till
förtroendevalda enligt upprättat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Fredrik Skog tV) ställer ordningsfråga angående jäv.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträde återupptas.

Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L), Klaus Jesse (5), Helena Norrby (C), Tobias Jarstorp
(L), Angelique Nyström (L) och Rolf Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslut
eller handläggning i detta ärende.

Enligt 5 i arbetsordningför kominunftillmäktige i Skinnskattebergs konnnttn utser
kommunfullmäktige en annan ledamot att för tillfället föra oj-det om presidiets ledamöter
ärflirhindrade att tjänstgöra. Atderspresidenteiz är ordförcmde tills detta sker.

Fredrik Skog (V) tjänstgör som ålderspresident.

Ålderspresidenten ställer frågan om vilken ledamot kommunfullmäktige utser att för
tillfället föra ordet i egenskap av ordförande då kommunfullmäktiges presidium anmält
j äv.

Roger Ingvarsson (5) föreslår att Fredrik Skog (V) ska utses att för tillfället föra ordet i
egenskap av ordförande.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Skog (V) för
tillfället ska föra ordet i egenskap av ordförande och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden redogör för propositionsordningen där kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag och Fredrik Skogs (V) förslag är motförslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan godkänna förslag till
propositionsordning och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till fasta politiska
arvoden för år 2018

fl årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande är 60 000 kronor
att årsarvodet för kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande är 12 000 kronor

årsarvodet för kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande är 12 000 kronor

Ju terandes — Utdragsbestyrkande

‘
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§ 89 forts.

- årsarvodet för ledningsutskottets vice ordförande är 6000 kronor
- att årsarvodet för tekniska utskottets ordförande är 30 000 kronor
- att årsarvodet för tekniska utskottets vice ordförande är 6000 kronor
- att årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets ordförande är 36 000 kronor
- att årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets vice ordförande är 6000 kronor
- att årsarvodet för barn- och utbildningsutskottets ordförande är 30 000
- att årsarvodet för barn- och utbildningsutskottets vice ordförande är 6000 kronor
- att årsarvodet för miljö- och byggnadsnämndens ordförande är 30 000
- att årsarvodet för miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande är 6000 kronor
- att årsarvodet för valnämndens ordförande är 2400 kronor
- att årsarvodet för valnämndens vice ordförande är 600 kronor
mot Fredrik Skogs (V) yrkande att kommunstyrelsens förslag till fasta politiska
arvoden för år 2018 omfördelas enligt följande:
- årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande minskas från 60 000 kronor till

30 000 kronor
- att årsarvodet för kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande minskas från 12 000 kronor

till 6000 kronor
- att årsarvodet för kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande minskas från 12 000 kronor

till 6000 kronor
- årsarvodet för ledningsutskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor till 9000

kronor
- att årsarvodet för tekniska utskottets ordförande ökas från 30 000 kronor till 38 000

kronor
- att årsarvodet för tekniska utskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor till 8000

kronor
- g årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets ordförande ökas från 36 000 kronor till

40 000 kronor
- att årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor

till 8000 kronor
- att årsarvodet för barn- och utbildningsutskottets ordförande ökas från 30 000 kronor

till 38 000 kronor
- att årsarvodet för barn- och utbildningsutskottets vice ordförande ökas från 6000

kronor till 8000 kronor
- att årsarvodet för miljö- och byggnadsnämndens ordförande ökas från 30 000 till

3$ 000 kronor
- att årsarvodet för miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande ökas från 6000

kronor till 8000 kronor
- att årsarvodet för valnämndens ordförande ökas från 2400 kronor till 4400 kronor
- att årsarvodet för valnämndens vice ordförande ökas från 600 kronor till 1600 kronor

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Fredrik Skogs tV) yrkande.

Justeran Utdragsbestyrkande
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Carina Sndor (L), Kristina Bergstedt (L), Eva Turén (L), Staffan Strid (M), Laila
Kvarneå (L), Susanne Karlsson (L), Vanja Leneklint (L) och Warja Rafik (L)
reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag.

Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L), Klaus Jesse (S), Helena Norrby (C), Tobias
Jarstorp (L), Angelique Nyström (L), Rolf Andersson (C) och fredrik Skog (V) återgår
till ordinarie tj nstgorande ledamöter.

Carina Sändor (L) anmäler jäv och ‘deltar inte i beslut eller handläggning i detta ärende.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag arvodet för kommunstyrelsens ordförande ska vara 600 000 kronor i
årsarvode för år 2018 och finner frågan med ja besvarad.

Helena Norrby (C) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning i detta
ärende.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag arvodet för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara 9000 kronor i
årsarvode för år 2018 och finner frågan med ja besvarad.

Lena Lovén-Rolén (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning i detta
ärende.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska vara 9000 kronor i
årsarvode för år 2018 och finner frågan med ja besvarad.

Angelique Nyström (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning i detta
ärende.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt komrnunstyrelsens
förslag att arvodet för kommunfullmäktiges valberednings ordförande ska vara 6000
kronor i årsarvode för år 2018 och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att anta upprättat förslag till årsarvoden för revisionen för år 2018 och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag anta Alliansens gemensamma inriktningsmål för Skinnskattebergs kommun
och finner frågan med ja besvarad.

usWrande Utdragsbestyrkande
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Lena Lovén-Rolén (5), Anette Bagger (5), Yvonne Krusell-Neld (5), Tony Bölja (S),
Roger Ingvarsson (5), Aneth Arvidsson (5), Elof Engman (5), Charlotte Jansson (5), Klaus
Jesse (5), Kerstin Delfaik (5), Monica Ladhman (5) och Gabriel Andersson (5) reserverar
sig mot beslutet.

Ordföranden redogör för propositionsordningen där kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag och Socialdemokraternas förslag är motförslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan godkänna förslag till
propositionsordning och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
- att anta Alliansens gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2018

uppgående till 2 340 000 kronor
- att anta Alliansens gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för

år 2018 uppgående till 6 891 000 kronor
- att anta Alliansens gemensamma investeringsbudget avseende investeringar för år

2018 uppgående till 35 765 000 kronor
mot Socialdemokraternas förslag

- anta Socialdemokraternas budgetförslag avseende utökad drift för år 2018
uppgående till 3 314 000 kronor

- att anta Socialdemokraternas budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år
2018 uppgående till 6 897 000 kronor

- att anta Socialdemokraternas budgetförslag avseende investeringar för år 2018
uppgående till 21 725 000 kronor
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden redogör för voteringsordningen. De ledamöter som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de ledamöter som röstar på
Socialdemokraternas förslag röstar nej. Voteringsordningen godkänns.

Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag får 16 röster och
Socialdemokraternas förslag får 15 röster. Se bilaga till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Lena Lovén-Roldn (S), Anette Bagger (5), Yvonne Krusell-Neld (S), Tony Bölja (5),
Roger Ingvarsson (5), Aneth Arvidsson (S), Elof Engman (5), Charlotte Jansson (S),
Klaus Jesse (5), Kerstin Delfalk (5), Monica Ladhman (5), Gabriel Andersson (5),
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fredrik Skog (V), Helena Cederberg (V) och Bertil Skog (MP) reserverar sig mot
beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona och finner frågan
med ja besvarad

att 160 000 kronor från räddningstjänstens leasingbudget och 100 000 från
samverkansbudgeten för Leader Bergslagen omfördelas till feriearbeten

att godkänna upprättat förslag till driftrambudget för år 2018

att arvodet för kommunstyrelsens ordförande justeras med 2,5 procent för år 2018 enligt
upprättat förslag

arvodet för överförmyndaren ska vara 30000 kronor i årsarvode för år 2018

godkänna upprättat förslag till taxor, avgifter och övriga ersättningar till
förtroendevalda enligt upprättat förslag

att kommunstyrelsens förslag till fasta politiska arvoden för år 2018 omfördelas enligt
följ ande:
- årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande minskas från 60 000 kronor till

30 000 kronor
- att årsarvodet för kommunfullmiiktiges 1:e vice ordförande minskas från 12 000 kronor

till 6000 kronor
- att årsarvodet för kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande minskas från 12 000 kronor

till 6000 kronor
- att årsarvodet för ledningsutskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor till 9000

kronor
- att årsarvodet för tekniska utskottets ordförande ökas från 30 000 kronor till 38 000

kronor
- att årsarvodet för tekniska utskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor till 8000

kronor
- att årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets ordförande ökas från 36 000 kronor till

40000 kronor
- att årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets vice ordförande ökas från 6000 kronor

till 8000 kronor
- att årsarvodet för barn- och utbildningsutskottets ordförande ökas från 30 000 kronor

till 38 000 kronor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande15—l
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- att årsarvodet för barn- och utbildningsutskottets vice ordförande ökas från 6000
kronor till $000 kronor

- att årsarvodet för miljö- och byggnadsnämndens ordförande ökas frän 30 000 till
38 000 kronor

- att årsarvodet för miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande ökas från 6000
kronor till $000 kronor

- att årsarvodet för valnämndens ordförande ökas från 2400 kronor till 4400 kronor
- att årsarvodet för valnämndens vice ordförande ökas från 600 kronor till 1600 kronor

att arvodet för kommunstyrelsens ordförande ska vara 600 000 kronor i årsarvode för år
201$

att arvodet för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara 9000 kronor i årsarvode för
år 201$

att arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska vara 9000 kronor i årsarvode för
år 2018

arvodet för kommunfullmäktiges valberednings ordförande ska vara 6000 kronor i
årsarvode för år 2018

att anta upprättat förslag till årsarvoden för revisionen för år 2018

att anta Alliansens gemensamma inriktningsmål för Skinnskattebergs kommun

att anta Alliansens gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 201$
uppgående till 2 340 000 kronor

att anta Alliansens gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år
2018 uppgående till 6 891 000 kronor

att anta Alliansens gemensamma investeringsbudget avseende investeringar för år 2018
uppgående till 35 765 000 kronor
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§90 Dnr2017.1374.l01

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018

Kommunfullmäktige ska med anledning av nya bestämmelser i kommunallagen årligen
besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.

Enligt Skinnskattebergs kommuns regler för kommunalt partistöd har de partier rätt till
partistöd som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kapitlet 9 paragrafen
andra stycket i kormnunallagen.

Det kommunala partistödet består av ett grundstöd per parti och år, samt ett mandatstöd per
mandat och år. Nivån på partistödet beslutas av kommunfullmäktige i budget för år 2018.
Vid dagens datum är budget för år 2018 ännu ej antagen. Med anledning av detta föreslår
förvaltningen att partistöd för år 201$ utbetalas i nivå med beslut av kommunfullmäktige i
budget år 201$.

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). Partistöd utgår inte efter det att representationen
upphört.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 paragrafen,
första stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Redovisningen ska gälla perioden 1januari—31 december 2016 och lämnas in till
kommunstyrelsen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Detta innebär att
redovisning jämte granskningsintyg ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30juni
år 2017.

Partistöd utbetalas årligen i förskott, senast under februari månad, efter beslut av
kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kapitlet il paragrafen
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid,
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Tidigare behandling av ärendet
Presidiet beslutade 2017-1 1-15, § 6,
att upprättat förslag till utbetalning av partistöd för år 2018 skickas till kommunstyrelsen
för yttrande

Presidiet beslutade 2017-1 1-06, § 6, föreslå kommunfullmäktige
att partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunfullmäktige i budget år 2018
att partistöd för år 2018 utbetalas till följande politiska partier
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

sign. Utdragsbestyrkande
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Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Milj öpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Carina Såndor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunfullmäktige i budget år 2018

att partistöd för år 201$ utbetalas till följande politiska partier
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Milj öpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Juterandes sign. UtdragsbestyrkandeL’H



S ki nnsk&Wrgs
.1Somm U fl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2017-11-27 Sid. 155

§91 Dnr2017.1245.101

Sammanträdesschema år 2018

Sammanträdeschema för år 2018 har upprättats och ska godkännas.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-10-18, § 128, föreslå kommunstyrelsen
att anta sammanträdesschema för år 201$ för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
utskott

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 128, föreslå kommunfullmäktige
att anta sammanträdesschema för år 2018 för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 195, enligt ledningsutskottets förslag
att anta sammanträdesschema för år 2018 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
utskott

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 195, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta sammanträdesschema för år 2018 för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 20 17-1 1-15, § 7, föreslå kommunfullmäktige
att anta sammanträdesschema för år 2018 för kommunfullmäktige med följande ändringar
att föreslagen beredning den 27/8 flyttas till den 20/8
att föreslagen kallelse den 3/9 flyttas till den 27/8
att föreslaget sammanträde den 10/9 flyttas till den 3/9
att föreslagen justering den 17/9 flyttas till den 7/9

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

Kommunfullmäktige beslutar

att anta sammanträdesschema för år 2018 för kommunfullmäktige med följande ändringar

att föreslagen beredning den 27/8 flyttas till den 20/8

att föreslagen kallelse den 3/9 flyttas till den 27/8

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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att föreslaget sammanträde den 10/9 flyttas till den 3/9

att föreslagen justering den 17/9 flyttas till den 7/9
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§ 92 Dnr 2017.1032. 101

Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) § 1, ska kommunen
vid planeringen av bostadsförsörjningen samråda med berörda kommuner och ge
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala
organ tillfälle att yttra sig. Tekniska utskottet beslutade 2017-08-24, § 77 att skicka
Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun 2017-2027 på remiss till
Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, fagersta kommun, Norbergs kommun
och gruppledarna och yttrandet ska vara Skinnskattebergs kommun tillhanda senast den 2
oktober 2017

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 20 16-09-13, § 101

kommunstyrelsens tekniska utskott i samråd med miljö- och byggnadsnämndens
presidium får i uppdrag att ta fram en projektplan för arbetet med riktlinjer för
bostadsförsörj ning och eventuell uppdatering av översiktsplan.

Kommunstyrelsen beslutade vidare 2016-11-29 § 168
godkänna projektplanen för projektet “Bygga fler flerfamiljshus”.

Tekniska utskottet beslutar 20 17-08-24, § 77
att Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun 2017-2027 skickas på
remiss till Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs
kommun och gruppledarna
att yttrandet ska vara Skinnskattebergs kommun tillhanda senast den 2 oktober 2017

Tekniska utskottet beslutade 20 17-10-23, § 106,
ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera siffran för obebyggda fastigheter på Rävstigen

och Älgstigen

Tekniska utskottet beslutade 20 17-10-23, § 106, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat Bostadsförsörjningsprogram för Sldnnskattebergs kommun 20 17-2027

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 211, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta upprättat Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun 20 17-2027
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1 ärendet yttrar sig Vanja Leneldint (L), Helena Norrby (C) och Lena Lovén-Rolén (S).

Vanja Leneklint (L), Helena Norrby (C) och Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

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 Bostadsförsöijningsprogram för Skinnskattebergs kommun 20 17-2027

Ju terandes sicrn. Utdragsbestyrkande

I 4
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§93 Dnr2017.1130.101

Framtida former för SFI-undervisning

Direktionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har valt att hänskjuta
frågan om framtida former för SFI-undervisning till medlemskommunerna.
Skinnskattebergs kommun har tagit del av en extern utredning som Fagersta kommun
nyligen genomfört. Utgångspunkten för diskussionen är fyra alternativ:

1. Bibehåll SH i nuvarande form (egen regi på NVU)
2. Bibehåll SF1 i nuvarande form och komplettera med extern utförare vid hög belastning

(extern utförare genomför endast undervisning ienstaka kurser)
3. SF1 utförs av extern utförare, samtliga moment läggs ut på entreprenad
4. SF1 utförs av extern utförare, endast lärares myndighetsutövning utförs på entreprenad

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 130, föreslå kommunfullmäktige
att SF1 i första hand även fortsättningsvis bedrivs inom ramen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, under förutsättning att:
a) En budgetmodell som utgår från det faktiska utbildningsbehovet tas fram
b) Ersättning betalas ut efter avslutad kurs och bevistad lektion
att Norra Västmanlands Utbildningsförbund dock får anlita externa utförare om
direktionen bedömer att det är ändamålsenligt och effektivt
att uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 2018 till
medlemskommunerna redovisa en handlingsplan för att åtgärda de brister och behov av
utveckling som beskrivs i rapporten “Framtida former för SFI-undervisning”
att uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 201$ till
medlemskommunerna redovisa ett förslag till uppföljningsmodell för SF1 med nyckeltal
för resultat och kostnadseffektivitet

Komrnunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 203, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
komrnunfullmäktige

SF1 i första hand även fortsättningsvis bedrivs inom ramen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, under förutsättning att:
a) budgetmodell som utgår från det faktiska utbildningsbehovet tas fram
b) Ersättning betalas ut efter avslutad kurs och bevistad lektion
att Norra Västmanlands Utbildningsförbund dock får anlita externa utförare om
direktionen bedömer att det är ändamålsenligt och effektivt
att uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 2018 till
medlemskommunerna redovisa en handlingspian för att åtgärda de brister och behov av
utveckling som beskrivs i rapporten “Framtida former för SFI-undervisning”

Just andes sign. Utdraasbestyrkande
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att uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 201$ till
medlemskommunerna redovisa ett förslag till uppföljningsmodell för SF1 med nyckeltal
för resultat och kostnadseffektivitet

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Carina Sändor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

i första hand även fortsättningsvis bedrivs inom ramen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, under förutsättning att:
a) budgetmodell som utgår från det faktiska utbildningsbehovet tas fram
b) ersättning betalas ut efter avslutad kurs och bevistad lektion

att Norra Västmanlands Utbildningsförbund dock får anlita externa utförare om
direktionen bedömer att det är ändamålsenligt och effektivt

att uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 201$ till
medlemskommunerna redovisa en handlingsplan för att åtgärda de brister och behov av
utveckling som beskrivs i rapporten “Framtida former för SF1-undervisning”

att uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 2018 till
medlemskommunerna redovisa ett förslag till uppföljningsmodell för SF1 med nyckeltal
för resultat och kostnadseffektivitet
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§ 94 Dnr2017.1241.l01

Utnyttjande av medel avseende bidrag för anpassningen av
fastigheten Vätterskoga 4:7 06 fd. folkhägskolan

Den 30juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att Skinnskattebergs kommun skulle
förvärva fastigheten Vätterskoga 4:106 fd. foikhögskolan för 1 krona från Landstinget
Västmanland. Med hänsyn till att fastighetens drift var olönsam för Landstinget
Västmanland och att Skinnskattebergs kommun önskade att utveckla fastigheten kom
parterna överens enligt köpeavtalets villkor att Landstinget Västmanland skulle lämna ett
bidrag till Skinnskattebergs kommun. Detta var för att Skinnskattebergs kommun skulle
kunna anpassa fastigheten till nya verksamheter. Bidraget som Skinnskattebergs kommun
fick var 1 699 999 kronor.

Sedan övertagandet av Aspebäcken har förvaltningen kontinuerligt underhållit
fastigheterna i det området. 1 arbetet kopplat mot underhållsplanerna som förvaltningen
arbetar med uppdagades det att större och mer kostsamma renoveringar bör göras i närtid.
Taket på huvudbyggnaden bör bytas. Brand och inbrottslarm bör ses över för att det ska
uppfylla den policy som finns för kommunens förvaltningsfastigheter. Fasaden kring
fastigheten har börjat vittra sönder och det allmänna ytskiktet inne i huvudbyggnaden bör
ses över då det fortfarande är eftersatt och bör fortsätta anpassas för att det ska kunna
attrahera nya hyresgäster.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-10-18, § 131,
att andra att-satsen att få ta i anspråk 699 999 kronor till fortsatt ytskiktsrenovering och
modernisering av Aspebäckens lokaler för att göra fastigheterna mer attraktiva
återremitteras till förvaltningen för förtydligande

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 131, förslå kommunfullmäktige
förvaltningen får ta i anspråk 1 000 000 kronor av det medskickade bidraget till att byta

tak på Aspebäckens huvudbyggnad

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-11-07, § 204, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
koinmunfullmäktige
att förvaltningen får ta i anspråk 1 000 000 kronor av det medskickade bidraget till att byta
tak på Aspebäckens huvudbyggnad
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§ 94 forts.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att förvaltningen får ta i anspråk 1 000 000 kronor av det medskickade bidraget till att byta
tak på Aspebäckens huvudbyggnad
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§ 95 Dnr2016.0829.101

Begäran om kommunal borgen för VafabMiljö

Direktionen för VafabMiljö har inkommit med en begäran om att medlemskommunerna
ska teckna utökad kommunal borgen för VafabMiljö.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-2 1, § 88, enligt kommunstyrelsens förslag att
avstå förslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan med
en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö. VafabMiljö har nu
inkommit med kompletterande handlingar i ärendet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 16-10-06, § 45, föreslå kommunfullmäktige
att avslå förslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan
med en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö

Kommunstyrelsen beslutade 20 16-10-25, § 128, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att avslå förslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan
med en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21, § 88, enligt kommunstyrelsens förslag
att avslå förslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan
med en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö

Tekniska utskottet beslutade 2017-04-27, § 38, föreslå konnnunfullmäktige
att utöka borgen för VafabMiljö med 1 352 900 kronor

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-16, § 91, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att utöka borgen för VafabMiljö med 1 352 900 kronor

Tekniska utskottet beslutade 20 17-10-23, § 99, föreslå kommunfullmäktige
att utöka borgen för VafabMiljö till 10 595 tkr

KommunstyreIsen beslutade 20 17-11-07, § 209, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att utöka borgen för VafabMiljö till 10 595 tkr

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

W
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§ 95 forts.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att utöka borgen för VafabMiljö till 10 595 tkr

J sterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 96 Dnr2017.1228.101

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag år 2017

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige, § 17 och § 18, ska kommunstyrelsen årligen
vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner och
medborgarförslag som då inte är färdigberedda. Enligt 5 kap. 33 § i Kommunallagen bör
en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om,beredningen inte kan avslutas
inom denna tid, skall detta och vad beredningen kommit fram till anmälas till fullmäktige
inom samma tid. fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-10-8, § 129, föreslå kommunfullmäktige
att lägga redovisningen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-1 1-07, § 202,
förvaltningen får i uppdrag att uppdatera redovisningen

att notera till protokollet att det är angeläget för kommunstyrelsen att de motioner och
medborgarförslag som inte är beslutade ska beredas

Kommunstyrelsen 2017-11-07, § 202,enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
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 kommunstyretsens förslag

att lägga redovisningen till handlingarna
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§ 97

Interpellationer och frågor

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

Vid dagens sammanträde ställdes inga interpellationer eller frågor.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 98 Dnr2017.1377.101

Medborgarförslag angående byte av sporthallsgolv i
Skinnskattebergs sporthall

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Tomas Andersson.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Juterandes sign. Utdragsbestyrkande

,k%
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§ 99 Dnr2015.1400.101

Svar på motion gällande nybyggnation skolkök och skolmatsal

En motion i rubricerat ärende väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-22,
§ 11. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 20 16-02-22, § 11
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2017-10-23, § 103, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 212, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen

Jus erandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattb
mmun Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2017-11-27 Sid. 169

§ 100 Dnr2015.1017.l01

Svar på motion angående riktlinjer för avyttring av kommunens
fastigheter

En motion i rubricerat ärende har inkommit 20 15-09-10. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-2 1, § 61
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2017-09-25. § 92, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-1 1-07, § 183, föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandeH
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§ 101 Dnr2016.003$.101

Svar på medborgartörslag angående Webb-TV från
Kommunfullmäktige

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Jan Onning. En tjänsteskrivelse
i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-22, § 14,
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunftillmäktige

Ledningsutskottet beslutade 20 17-10-18, § 132, föreslå kommunfullmäktige
bifalla medborgarförslaget

att försöksverksamheten utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i
juni år 2018 och presenteras på ledningsutskottets första ordinarie sammanträde efter
sommaren år 2018

Kommunstyrelsenbeslutade 20 17-11-07, § 214, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att bifafla medborgarförslaget
att försöksverksamheten utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i
juni år 2018 och presenteras på ledningsutskottets första ordinarie sammanträde efter
sommaren år 2018

1 ärendet yttrar sig Carina S.ndor (1).

Carina Sändor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifalla medborgarförslaget

att försöksverksamheten utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i
juni år 201$ och presenteras på ledningsutskottets första ordinarie sammanträde efter
sommaren år 201$
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Entlediganden

2017. 1387. 101
Erik Söderqvist (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Erik Söderqvist (5) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och
hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

att entlediga Tommy Sunvisson (5) från uppdraget som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning



Skinnskat
.-ommun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2017-11-27 Sid. 172

§ 103

Val till förtroendeuppdrag i kommunen

2017.1204.101
Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ordinarie ledamot i stiftelsen skog
och trä efter Ulf forsberg (5).

Tidigare behandling i ärendet
Koinmunfullmäktige beslutade 2017-10-02, § 82, att bordlägga val tilluppdrag som
ordinarie ledamot i stiftelsen skog och trä efter Ulf Forsberg (S).

Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som god man fastighetsbildning tätort
efter Ulf Forsberg (5).

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 17-10-02, § $2, att bordlägga val till uppdrag som god
man fastighetsbildning tätort Ulf Forsberg (5).

2017.0447.101
Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ordinarie ledamot och ersättare till
ägarråd och bolagsstämma för SKL mera AB.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L).

Angelique Nyström (L), valberedningens ordförande, föredrar ärendet.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Pentti Lahtinen (S) till uppdrag som ordinarie ledamot i stiftelsen skog och trä
efter Ulf Forsberg (5)

att välja Charlotte Jansson (5) till uppdrag som god man fastighetsbildning tätort efter Ulf
Forsberg (S)

att välja Carina Sändor (L) till uppdrag som ordinarie ledamot till ägarråd och
bolagsstämma för SKL mera AB samt att välja Lena Lovén-Rolén (S) som ersättare till
ägarråd och bolagsstämma för SKL mera AB
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§ 104

Delgivningar

20 17-11-10
Miljö- och byggnadsnämnden
Skrivelse
Ansvar för detalj planer

2017-11-17
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Protokoll 2017-09-26

2017-11-06
Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Protokoll 2017-10-25

2017-09-26
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Protokoll 2017-09-26
Upphandling Underhåll och supportavtal HR- och lönesystem Personec P

20 17-09-26
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Protokoll 2017-09-26

20 17-10-09
Gemensam hj älpmedelsnämnd
Protokoll 2017-09-22

2017-08-30
Revisionen
Protokoll 2017-08-30

2017-09- 19
Kommunstyrelsen
Protokoll 2017-09-12

20 17-10-18
Kommunstyrelsen
Protokoll
20 17-10-10
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§ 104 forts.

20 17-11-16
Kommunstyrelsen

Protokoll 2017-11-07

2017-10-16
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2017-10-11

20 17-09-08
Valnämnden
Protokoll 2017-09-08

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Voteringslista

Ledamöter Närvaro § $9 Notering
Ja Nej

L Elisabeth Åberg x x 1:e vice ordf.
5 Klaus Jesse x x 2:e vice ordf.
5 Lena Lovén-Rolén x x
L Carina Sindor x x
5 Lars Andersson
L Angeligue Nyström x x
S Yvonne Krusell-Neld x x
L Anna Lena Lundén
V Fredrik Skog x x

SD Petri Ojala
S Tony Bölja x x
C Helena Norrby x x
5 Roger Ingvarsson x x
L Jan Lejon
M Staffan Strid x x
5 Aneth Arvidsson x x
L Laila Kvarneå x x
5 Cecilia Karlsson
L Susanne Karlsson x x
V Helena Cederberg x x

SD Therese Lövdahi x x
5 Charlotte Jansson x x
L VanjaLeneklint x x

MP Sheila Imomovic Skog
C Rolf Andersson x x
5 Kerstin Delfalk x x
5 Tommy Sunvisson
L Tobias Jarstorp x x
S Gabriel Andersson x x
L WarjaRafik x x
M Bo Öberg x x Ordförande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Voteringslista

Ersättare Närvaro § 89 Notering
Ja Nej

S Anette Bagger x x
S Monica Ladhman x x
S Elof Enman x x
S Marie Karlsson
S Erik Söderkvist
S Barbro Andersson Nyman
L Kristina Bergstedt x x
L AinaEk
L Eva Turén x x
L Patric Gålbom
L Helena Jarno
V Christine Bagger
V Anna Werner

OB Johan Hådén* x x
SD Pentti Hevasaho*

C Sonja Råberg
C Gunilla Persson
M Pernilla Danielsson
M Sture Bäcldund

MP BertilSkog x x
MP Kent Abrahamsson

*Båda är ersättare för Petri Ojala
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PROCESS INRIKTNINGSMÅL MÅTT

Övergripande Attraktiv kommun med nöjda kunder, dvs, rätt insats
när medborgaren behöver deit.
Öka medborgarindex till 70 % år 2020. Medborgarenkät

Kommuneit ska verka för att alla byggnader med bostäder Antal fastigheter med fiber
och verksamheter inom kommunen, ska ha möjlighet titt uppkoppling
bredbandsuppkoppting och m.obiltetefoni.

BOU Öka utbi!dningsnivåit genom att säkerställa tärande. SÄLSA- och meritviirdet
Resultatet ska ge mer än 5 poäng över SALSA-värdet
till 2021, dvs, skillnaden mellan SALSA- och meritvärdet
minskar.

Uppnå ett erkännande av SIQ, dvs. en extern SIQ och EQ
kvalitetssäkring av verksamheten. Kundi ndex
Kundindex ökar med 5%/år till 75 % är 2021.
EQ-index mer än 75 % till 2021 för åk 3-9 och medarbetare.

VoO Titthaitdahåtla individbaserad vård och omsorg Medborgarindex
utifrån varje enskild individs egna resurser ocit
förutsättningar genom

1. Ökat inflytande och medbestämmande.
ÄO-index ökar från 67 till 77 % under 2018

2. Stöd utsatt-index ökar från 52 % till 62 % under 201$

3. Ökad egen försörjning. Arbetslösheten ska minska frän
7,2 % till 6,2 % under 201$
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VoO Medarbetare inom vård- och omsorgfår ttnder Antal
mandatperioden rätt titt heltid och möjlighet titt deltid.

Tekniska Komnmttnen ska Ita trevliga, tillgängliga och trygga utemiljöer. Medborgarenkät
Trygghetsindex ska
mätas och öka

Trygga en säker vattenförsörjning Antal
genom leverans enligt lagstiftningens krav på kvantitet och kvalitet Medborgarenkät
samt omhändertagande och rening av hushållsspillvatten.

Utöka amztatet bostäder i kommunen Antal nybygga och
ombyggda

Miljö Kommunen ska i alla sina verksamheter arbeta för en tångsiktigt Uppgradera milj öpolicyn med utgångspunkt
hållbar samnhätlsutveckling och en god hushållning med Agenda 2030 samt utbildning
naturresturserna. Miljöpolicyn ska vara vägledande i beslut och
handlingar.

En tillsynsverksamhet som leder till ett bra miljö ocit säkra livsmedel Antal tillsyner i förhållande till bedömt behov

Kultur! Nöjda medborgare och besökare Medborgar- och
Fritid brukarenkät
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Näringsliv Utveckla servicen titt näringslivet och verka för Medborgarenkät
ityetabteringar ocit expansion inom befintligt näringsliv. Näringslivsstrategins

nyckeltal

Turism År 2022 ska 70 % av kominuninvånarna uppleva sig kumta Intresse tryckt material, #upplevskinnskatteberg,
vara goda ambassadörer för kommunen som besöksort. medverkan träffar, medborgarenkät, infoställe

sommartid m.fl.

Räddningstjänst Tryggare samItätte med god beredskap för olyckor och Medborgarenkät
oöitskade händelser.
Utryckningstiden ska vara mindre än fem minuter. Tid

FINANSIELLA MÄL

Enligtfastställda ekonomistyrningsregler skall årets
resultat vara ett överskott/ökning med minst 1,5 % av
katteintäkter och generella bidrag.

Nettodriftkostnaden ska inte öka snabbare än
inkomstökningen, exklusive tillfälliga statsbidrag.

Investeringar ska rymmas inom ettpositivt kassaflöde. Detta för att
säkerställa en investeringstakt som kommunen klarar utan att tikviditeten
påverkas. Lånefinansiering ökar kassaflödet och ger därmed ytterligare
utrymme inom detfinansiella målet.
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Driftbudget

Verksamhetens budgetram (tkr):

Skatteintäkter, generella statsbidrag osv (tkr):

Resultat utiftn budgetram

Resultatkrav (1,5 %) enligt ekonomistyrningsregler

Differens resultatkrav

Tillfälligt flyktingbidrag fnin staten utanför ram
(inki flyktingvariabler + befolkning)

Total summa utöver budgetramen

Medel för ramäskanden, dvs, utökad drift

Medel för engångskostnader

Statsbidrag flyktingvariabler samt befolkningsfördelning

2018 2019 2020 2021

7519 4500 2700 0
938 1560 2190

8457 6060 4890

201$

-258 017

262 754

4 737

2019

-265 321

271 468

6 147

3 977

2020

-272 $19

280474

7 655

40913 873

864 2171 3565

8457 6060 4890

2021

3 130

Dif( resuhatkrav+hidrag befolkning

Diff rcsultatkrav+ 1560 bidrag bcftdkning.

Viii jer 1560 i snitt under iren - försiktighet

9321

1 802
2 424

8 231

3 731
3731

8 455

5 755
5 125

3 3306897 4500

Enligt flyktingvariabler
Enligt befolkningsfördelning 3130

3130



Sektor Utökad drift (2424 tkr) 1kr Engång, driftsatsningar 2018 (6 897 tkr) 1kr

Kommunledning/ Utökat feriearbeteverksamhet 300 IT-system (ärende/diarie, Adato) 500
Kommunövergripande Bredbandshyra 200 Extra medel NVU 230

Minus 890 tkr ligger kvar i rambudgeten -$90 HR-stöd under 2018 300
för en buss ($0) som inte finns kvar
Datasystem Werna Överförmyndare 20
Vård- och terapihund 50 Utvecklingsmedel för byalagsprojekt 100

Lj udanläggni ng stora sammanträdesrummet 50

Barn och utbildning Klockarbergsskolan, 1,3 tjänster, elevhäls 775 Projektanställd Sture verksamhetsutv 500
Skolskjuts vid särskilda skäl 300 Förskolechefsrekrytering 350
Barnomsorg på obekväm arbetstid Fortbildning barn- och titbildningssektorn 100
(uppbyggnad från hösten 201$) 400 “Skoicoach’ - resurs för elever utanför klassrummet 500

(Elevhälsa, bro mellan elev och lärare. Drift från 2019.)
Två rätter i skolan - försöksår 1 $0

Vård och omsorg Medicinskt färdigbehandlade (halvår) 550 Projektanställd digitalisering inom VoO 450
Familjerätt 200 LSS-dagverksamhet 600

Akvarium 20

Integration! Sommarkollo 120 Integrationsvht; språkpraktikplatser, inredning m.m. 50
Arbetsmarknad

Tekniska Kartläggning VA-nät 1300
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iT-system VA

Vindskydd boulebanor

Uppgraderad Tillgänglighetspian
Förstudie bostäder Smedjan

Detalj planer

Kultur och fritid Vandringsleder, upprustning 150
Biblioteket RFID 90

Miljö och bygg Datasystem, se kornmunövergripande

Överförmyndaren Arvode (idag 750 kr/rnin- 9 tkr/år) 21
Förslag 2500 kr/mån - 30 tkr/år)

KSO Arvode 2,5 %år2018 15

Kapitaltjänstkostnader

Summa
300

2340 6891

500

100

100

200

500

tv.



AuNWAJS /-
Investeringsbudget 201$ med pian 2019-2020 (tkr) Budget Plan Plan

2018 2019 2020
KOMMUNLEDNING
Inventarier kommunhuset 100
SEKTOR NÄRINGSLIV OCH UTVECKLING
Serverutrustning och IT-infrastruktur 300
SEKTOR KULTUR OCH FRITID
Skyltning kulturminne 20
Kulturskola förnyelse instrument 40
Inventarier till kulturhuset 30 30 30
Inköp av konst, ersättning för skänkta konstverk samt nyinköp 100
Utegym 250 100
Nytt ljudsystem i sporthallen 100
Kanotleder upprustning och röjning 100 200
Avgränsning för tyst avd på biblioteket, samt zon för kommunikation 30
Filmduk, projektor och ljud till bibliotekets utställningsavdelning 20
SEKTOR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Räddningsfordon (Räddningstjänstens fordon är svåra att leasa!) 600
Transportfordon (Räddningsfordon avskrivning 20 år, transportfordon 10 år) 300
SEKTOR BARN OCH UTBILDNING
Förskotan
Möbler allmän upprustning 50 50 50
Sparkcyklar/Iekutrustning utomhusmilj ön 50 50
Utökning lokaler förskola 1 500
Skotan
Möbler allmän upprustning 50 50 50
Klockarbergsskolan; utökning lokaler (fritidshemrnet behöver större) moduler? 3 000
Lekutrustning utomhus 75 75
SEKTOR VÅRD OCH OISORG
Maskiner till Alitjänst 100 100 100
Inventarier äldreomsorgen 100 100 100
Inventarier LSS-boende 100 100 100
Inventarier administration 50 50
SEKTOR TEKNIK OCH SERVICE
Projektering och byggnation nytt miljövänligt bostadshus 1 000 15 000
Projektering och byggnation ny brandstation 1 500 30 000
Ombyggnation Smedjan x
ALLMÄNNA ARBETEtV
Inköp av städmaskiner 100 30 30
Maskiner och verktyg GS 300
Röjning eni. skogsbruksplan 500 500
Cykelvägar 350
Dikning

500
Belysningssystem gator och cykelvägar 100 100 100
Belysning busshållplatser 600
Masbo 500

/1
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CENTRALKÖK
Utbyte centralköksutrustning 300 300 300
FÖR VALTNINGSFASTIGHETER
Bmksvärdeshöj ande upprustningar reinvestering av fastigheter 7 900 7 900 7 900
Delsumma skattefinansierade investeringar 19 765 54 785 9 660
BOSTÄDER
Bruksvärdehöjande renovering av badrum och kök i lägenheter 2 000 2 000 2 000(Enligt avtal med hyresgästföreningen)

Delsumma avgifts och taxefinansierade investeringar 2 000 2 000 2 000
VA
Byte kulvert från hemgården till befintliga andra UC 3 000
Reinvesteringar VA 10 000 20 000Reservvattenverklledning Riddarhyttan 1 1 000
Delsumma avgifts och taxefinansierade investeringar 14 000 10 000 20 000
Summa investeringar 35 765 66 785 31 660



Skinnskatteberg 2017-11-25
Socialdemokraternas Budgetförslag 2018

Reformutrymme 2 424 000 kr + $90 000 kr (uppsagd VL buss) = 3 314 000 kr att lägga på
driftbudgeten.

Socialdemokraternas satsningar för äldre 1 449 000kr

700 000 kr Vård och Omsorg äskanden.
Vård och omsorg att göra egna prioriteringar för de äskanden man gjort; tobakshandläggare,
medicinskt färdigbehandlade, familjerätten. Vi räknar inte med att kostnaderna för
medicinskt färdigbehandlade kommer att bli så höga det första året. Vi hoppas att dessa
medel även ska ge en minskad belastning för personalen i samband med återvändande från
sjukhus.

649 000 kr Förstärkning äldreomsorgen.
Denna summa är en dryg heltidstjänst. Det skall kunna läggas till i TIMECARE,
äldreomsorgens nya bemanningssystem. Tanken är att avlasta den upplevda tyngsta
arbetssituationen i veckan dvs helgerna. 1 en mycket grov uppskattning motsvarar detta ca 47
timmar per helg.

100 000 kr Syn- och hörselinstruktör 20%.
Denna del av tjänst är något som finna i alla övriga kommuner i Västmanland finns i de flesta
kommuner i Sverige. Vi ser att inrättande av denna service skulle komma
Skinnskattebergsborna till glädje

Socialdemokraternas satsningar för barn och ungdomar 1 250 000kr

$00 000 kr Klockarbergsskolan.
Äskande, för Klockarbergsskolan - 1.3 tjänster inkl. elevhälsa för en mer jämlik skola. Finns
medel över är vår vilja att se över möjligheten att utöka läxhjätp för en fortsatt mer jämlik
skola.

100 000 kr Sommarskola.
Permanenta sommarskola för långsiktig planering. 1 syfte att höja kunskapsresultaten.

350 000 kr Utökning förskolechef/pedagog. (äskandet var engångskostnader för 2018)
Fler barn i förskolan - fler anställda. Förskolan har många anställda och en chef som även har
till uppgift att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Vi vill därför permanenta denna
satsning så att det blir totalt 1.5 chefstänstfpedagogiskt ledarskap istället för som nu 1.0
chefstjänst/pedagogiskt ledarskap på förskolan.

Y4<



Förbättra anställningsformer

100 000 kr Visstidsanställd till tilisvidareanställd.
För att utreda hur många av kommunens visstidsanställda på ett realistiskt sätt skulle kunna
bli tillsvidareanstäHda samt vad det skulle kunna kosta. Detta är både en jämlikhetsfråga samt
att man ska kunna leva på sin lön.

15 000 kr KSO arvodeshöjning.
Likvärdigt övriga kommunanställdas löner. Ej gjort på många år.

Övrigt
200 000 kr Utökad digitalisering t.
Äskande för ökad bredbandshyra inkl. ärendehanteringssystem årlig kostnad på 20 000 kr

300 000 kr Kapitaltjänstkostnader.
Vi tänker att vi inte kommer att hinna med att ta de beslut som krävs för planerade lån till
bostäder m.m. 2018. Det bidrar till denna reducerade summa för kapitaltjänstkostnader.

Totalt 3 314 000 kr att lägga till driftkostnaderna 2018

Socialdemokraterna Skinnskatteberg

(



Socialdemokraternas budgetförslag 2018
Reformutrymme 6897000 kr för engångskostnader

Inom Vård- och Omsorg Totalt 2 156 000 kr
155 dagverksamhet hem från Fagersta 600 000
(Integrationsverksamhet för kvinnor 50 000)

Arbetskläder (inom äldreomsorgen) 150 000

Kompetenshöjning 800 000
Från vikarie till utbildad undersköterska!
Ett led i kommunens kompetensförsörjningsplan
för att möta kommande pensionsavgångar
bland undersköterskor.

Handledare för att kommunen/äldreomsorgen 606 000
skall kunna ta emot fler extratjänster,
DUA fungdomsplatser)och Boa-platser.
Stimulera/aktivera/motivera till utbildning!

För barn och ungdomar Totalt 1 880 000 kr

Barn- och Utbildning 950 000
(Fortbildning 100 000)
(Förskola utökande med 1.7 tj.750 000)
(Kulturskola för hela kommunens barn -

“Kulturfritids”. Alla barn lika möjligheter till
kulturskol 100 000)

ANTD (Alkohol, narkotika, tobak, droger) 300 000
Förebyggande insatser för unga

STURE Fortsättning av pågående projekt
Medel avser pengar för mer verksamhet, möjligt i
Kombination med ANTD ovan. 300 000

NVU extra medel 230 000

Två rätter i skolan (varav en veggo) 100 000
Förslag: att titta på Norberg som infört detta
inom ram. fuppstarts- och utbildningskostnader)



Digitaliseringsutveckling
Ärendehanteringssystem
Bibliotek RFID märka böcker enl. övriga bibliotek

Överförmyndararvode 21 000

Socialdemokraterna Skinnskatteberg

Tekniska Totalt 1 500 000kr
Kartläggning VA - nät 700 000
IT system VA nät 500 000
Tillgänglighetspian uppgradering av befintlig 50 000
Översyn detatjplan 250 000

För alla Idrar i hela kommunen Totalt 750 000 kr

Avgiftsfri Kollektivtrafik inom kommunen 300 000

Extra föreningsbidrag till Skbgs ytterområden 200 000
Extra föreningsbidrag centralt 150 000

Policydokument för föreningar som hyr/vill hyra
i kommunens lokaler. Likabehandling! 100 000

Övrigt Totalt 611 000 kr

500 000
90000

Totalt 6897000 kr
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RäddninQsfordon
SEKTOR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Transportfordon

Investeringsbudget 2OlSmed plan 2019-2020 (tkr) Budget Plan Plan
2018 2019 2020

KOMT’vIUNLEDMNG
Inventarier till kommunhuset 50
Ljudsystem i mötesrummet “KS 50
SEKTOR NÄRINGSLIV OCH UTVECKLING
Serverutrustni ng och IT-infrastruktur 300
Återställning och nyproduktion av naturleder 50
SEKTOR KULTUR OCH FRITID
Skyltning kulturminne 20
Kulturskola förnyelse instrument 20
Inventarier till kulturhuset 20 30
Sporthallen: Nytt ljudsystem 120
Filmduk, projektor och ljud till bibliotekets utställningsavdelning 20
Avgränsning för tyst avdelning på biblioteket 30

Räddningstjänstens fordon är svåra aff leasa!
Räddningsfordon avskrivning 20 år
Transportfordon avskrivning 10 år
Nytt fordon för transport av personal och utrustning. Ersätta sk. “VaIpen-Leasing
SEKTOR BARN OCH UTBILDNING
förskotan
Utökning lokaler ‘Modulerna( $ förslag är att undersöka möjligheten att köpa i år) 1 500
Möbler allmän upprustning - utbyte av gamla trasiga möbler 100 50
Sparkcyklar/lekutrustning utomhusmiljön 50 50
Skolan
Möbler skolan - behöver utrusta för fler elever och klassrum 100
Utökning lokaler, anpassa Aspebäcken likt år 2009. Boken? Riddarhyttan skola? 1000

Lekutrustning utomhus (Iekbilar, cyklar m.m) 75 75
SEKTOR VÄRD OCH OMSORG
Bladderscanner 70

Maskiner till Älltjänst 100 100

Inventarier äldreomsorgen 100 100
Inventarier LSS-boende (2017 anv. 67 t. vid behov av mer omfördela) 100
Inventarier administration (förbättringar arbetsmiljön) 50

600

300



SEKTOR TEKNIK OCH SERVICE
Projektering ny brandstation alt. tillbyggn. beroende av resultat från projektering 1 500 30 000
Inköp av städmaskiner 100 30 30
Maskiner och verktyg GS 200 300

Röjning enl. skogsbruksplan (Budget 2017 var 150 t) 200 500
Utrustning för friskvård till ytterområden i dialog med “byalagen. Ex strandpromen 100 100

Byte av gymnastikgolv i stora gymnastiksalen. 2019? Brukshöj ande upprustninger?

Belysningssystem gator och cykelvägar 100 100 100
Belysning busshållplatser ytterområden 500
Belysning Strandpromenaden etapp 1 600 1000

Projektering Bostäder. 2 hus a 8-10 lght. Ett centralt och ett ex. Broby. Bo-bidrag. 1000 15 000 15000
Exploatera 10 st strandnära tomter. Likt Smedjebacken m fl kommuner 500

CENTRALKÖK
Utbyte centralköksutrustning 300 300 300
FÖRVALTNINGSFASTIGHE TER
Bruksvärdeshöjande upprustningar reinvestering av fastigheter 7 900 7 900 7900
Delsumma skattefinansierade investeringar 17 725 55 735 23 330
BOSTÄDER
Energibesparande åtgärder Sotvretsvägen, ÄSSI-husen
Bruksvärdehöjande renovering av badrum och kök i lägenheter 2 000 2 000 2000
enligt avtal med hyresgästföreningen
VA
Reservvattenverk Riddarhyttan 2 000
Delsumma avgifts och taxefinansierade investeringar 4 000 2 000 2 000

Summa investeringar 21 725 57 735 25 330


