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§ 192 Dnr2017.1022.101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskaftebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet att alla
ska ha möjlighet att ansluta sill hus eller företag. Dessförinnan och därefter har lokala
arbetsgrupper och kommunens bredbandssamordnare arbetat hårt för att väcka intresse och
svara på frågor om den nya generationens nät. Redogörelse över bredbandsutbyggnaden i
Skinnskallebergs kommun finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-08-23, § 76, flireslå kommunstyrelsen
j godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag, 20 17-09-12, § 143,
godkänna informationen
lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 119, föreslå kommtinstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Helena Norrby (C), Pemilla Danielsson (S),
Christine Bagger (V). Solveig Hammarström (L) och Rolf Andersson (C).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

g godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes gn.: Utdragsbestyrkande
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§ 193 Dnr2017.1240.101

Inventering av Skinnskattebergs kommuns konst — information

Kommunstyrelsen får på sammanträdet information gällande förvaltningens inventering av
Skinnskattebergs kommuns konst. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-08-23, § 88,
att lägga informationen till handlingarna
att ärendet behandlas på nytt i oktober

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 125, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L). Lena Lovén-Rolén (5). Bo Öberg (M). Christine
Bagger (V) och Tony Bötja (S).

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

Kommunstyrelscn beslutar enligt tedningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna

J usterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 194 Dnr2014.1200.001

Förändring av den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen - handlingspian

förvaltningen har upprättat en handlingspian för genomförande av flirändring av den
politiska organisationen och f5rvaltningsorganisationen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2014-08-13, § 1 15,

Ledningsutskottet beslutade 214-09-18. § 129.

Ledningsutskottet beslutade 2014-10-15, § 153, föreslå kommunfullmäktige

Ledningsutskottet beslutade vidare 2014-10-1 5. § 1 53 föreslå kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 152, föreslå komrnunftillmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-1 1-04, § 152, enligt ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutade 20 14-12-15, § 89.

Kommunstyrelsen beslutade 20 15-01-20, § 2,

Ledningsutskottet beslutar 2015-02-04. § 5. föreslå kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-03, § 20

Ledningsutskottet beslutade 2015-06-17. § 61

Ledningsutskottet beslutade 20 15-09-15, § 84

Ledningsutskottet beslutade 20 15-10-08, § 96

Ledningsutskottet beslutade 2016-01-13, § 14

Ledningsutskottet beslutade 20 16-10-05, § 114

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

IV
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§ 194 forts.

Ledningsutskottet beslutade 201 6-12-1 4, § 1 58, föreslå kommunful Imäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-24, § 8, enligt ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-13, § 8, enligt kommunstyrelsens förslag
att kommunstyrelsens storlek minskas till 11+1 1 från och med 2019-01-01
att utskottens storlek minskas till 3+2 ledamöter, förutom ledningsutskottet som behåller
5+2 ledamöter från och med 2019-01-01
att ärenden rörande Norra Västmanlands Utbildningsfiirbund. NVU, flyttar från
ledningsutskottet till barn- och utbildningsutskottet från och med 2019-01-01
att miljö- och byggnadsnämnden kvarstår som idag
att överffirmyndarnärnnd inrättas med 3+2 ledamöter från och med 2019-01-01
att reglemente, arbetsordning och delegationsordning för kommunstyrelsen uppdateras och
beslutas av kommunfullmäktige senast ijuni år 2018
att erforderliga styrdokument framtas och beslutas av kommunfullmäktige senast i juni år
2018
att lägesrapport lämnas på ffirsta sammanträdet ft5r ledningsutskottet efter sommaren år
2017

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18. § 126. föreslå kommunstyrelsen
att godkänna handlingsplanen i ärendet förändring a den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå tilL beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt led ningsutskottets förslag

att godkänna handlingsplanen i ärendet förändring av den politiska organisationen och
flirvaltningsorganisationen

Justerandes ign. Utdragsbestyrkande

eJ
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§195 Dnr2017.1245.101

Sammanträdesschema år 2018

Sammanträdeschema för år 201$ har upprättats och ska godkännas.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 12$, föreslå kommunstyrelsen

anta samrnanträdesschema fdr år 201$ för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
utskott

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 128. föreslå kommunfullmäktige
att anta sarnmanträdesschema flir år 201$ för kommunfullmäktige

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

anta sarnmanträdesschema fl5r år 201$ fZir kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
utskott

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

anta sammanträdesschema ftr år 2018 för kommunfullmäktige

Justerandes sin. Utdragsbestyrkande
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§ 196 Dnr2017.1215.600

Intyg för specialkost

1 Skinnskattebergs kommun är kommunstyrelsen huvudman för skola, förskola och
fritidshem. Därmed vill förvaltningen att huvudmannen fastställer att barn och elever
beviljas specialkost utifrån inkommande information i intyget om specialkost samt att vid
medicinska skäl till specialkost krävs läkarintyg. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Barn- och titbildningsutskottet beslutade 2017-10-17, § 72, fl5reslå kommunstyrelsen
att fastställa intyget om specialkost ffir barn och elever inom sektor barn och utbildning

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Eva Anderberg (5), Lena Lovén-Rolén (S),
Christine Bagger (V), Tobias Jarstorp (L), Angelique Nyström (L), Tony Bölja (S), Helena
Norrby (C) och Aneth Arvidsson tS).

Christine Bagger (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med motiveringen
att förvaltningen ska utreda ett vegetariskt alternativ.

Tony Bölja (S) och Helena Norrby (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets
förslag.

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

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
förvaltningen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Kommunstyretsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottet förslag

att fastställa intyget om specialkost för barn och elever inom sektor barn och utbildning

Justerandess ign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet ajourneras för utbildning i intern kontroll.

Sammanträdet återupptas.

§ 197 Dnr2017.1235.10l

Delårsbokslut per 201 7-08-31 Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2017-08-31 har tipprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-1 8, § 120, föreslå kommunfullmäktige
godkänna delårsbokslut per 2017-08-31 för Skinnskattebergs kommun

g lägga delårsbokslut per 2017-08-3 1 för Skinnskattebergs kommun till handlingarna

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Christine Bagger (V), Aneth Arvidsson (S),
Angelique Nyström (L) och Helena Norrby (C).

En ingående diskussion sker.

Kommunstyrelsen enas om att det ska noteras till protokollet att ledningsutskottet ska få
underlagen för intern kotitroll för att sedan delge underlagen till kommunstyrelsen.

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

Kommunstyrelsen beslutar

förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i verksamhetemas
sammanställning av delårsbokslutet och budgetavvikelse

f förvaltningen fr i uppdrag att lägga en kotumn för föregående år och samma period i
resultaträkningen som upptäckts i granskning från KPMG

Justerandes, ign. Utdragsbestyrkande
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§ 197 forts.

att notera till protokollet att ledningsutskottet ska få underlagen för intern kontroll för att
sedan delge underlagen till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

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



SkinnskateF
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 274

§ 19$ Dnr2017.1237.101

Budget och mål för år 2018 samt verksamhetsplan för åren 2019-
2020 Skinnskattebergs kommun

Förslag till budget och mål för år 2018 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
g förvaltningen får i uppdrag att på sida 16 separera tillfiilliga statsbidrag för
flyktingsituationen i en del bestående av statsbidrag för generell befolkningsökning och en
del bestående av statsbidrag för flyktingsituationen
g förvaltningen fr i uppdrag att förtydliga sektor vård och omsorgs äskande uppgående
till 600 000 kronor för LSS-verksamhetens dagverksamhet
att 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 201 $
g förvaltningen ffir 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
beräkn ingsunderlaget 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
g investeringsbudgeten för år 2018 överlämnas till kommunstyrelsen för förslag till beslut
till kommunfullmäktige

överlämna mål för år 201$ till kommunstyrelsen för förslag till beslut till
kommunfullmäktige

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 122, föreslå kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,5 1 kronor per skattekrona

godkänna upprättat förslag till taxor, avgifter och ersättningar till förtroendevalda enligt
upprättat förslag
g godkänna upprättat förslag till driftrambudget för år 201$
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 överförmyndaren ska vara 30 000 kronor i årsarvode för år 201 8 samt att
finansiering sker via engångspengar för år 2018

andn.Utdragsbestyrkande
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§ 19$ forts.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén tS), Tony Bölja (S), Staffan Strid
(M), Aneth Arvidsson (5), Tobias Jarstorp (L), Pernilla Danielsson (M), Helena Norrby
(C). Christine Bagger tV). Eva Anderberg (S) och Angelique Nyström (L).

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

Carina Såndor (L) yrkar bifall till Alliansens gemensamma budgetförslag avseende utökad
drift för år 201$ uppgående till 2 340 000 kronor.

Lena Lovén-Rolén (5) presenterar Socialdemokraternas budgetförslag avseende utökad
drift för år 201$ uppgående till 2 424 000 kronor. Budgetfrslaget bifogas protokollet.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag avseende utökad
drift för år 2018 uppgående till 2 424 000 kronor.

Carina Såndor (L) presenterar Alliansens gemensamma budgetflirs lag avseende engångs
driftsatsningar ffir år 2018 uppgående till 6 891 000 kronor. Budgetförslaget bifogas
protokollet.

Carina Såndor (L) yrkar bifall till Alliansens gemensamma budgetförslag avseende
engångs driftsatsningar för år 2018 uppgående till 6 $91 000 kronor.

Lena Lovén-Rolén (5) presenterar Socialdemokraternas budgetförslag avseende engångs
driftsatsningar ffir år 2018 uppgående till 6 $97 000 kronor. Budgetförslaget bifogas
protokollet.

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

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

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

‘Jisterandes sign. Utdragsbestyrkande

IV
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§ 19$ forts.

Lena Lovén-Rolén (S) presenterar Socialdemokraternas budgetft5rslag avseende
investeringar för år 2018 uppgående till 27 585 000 kronor. Budgetförslaget bifogas
protokollet.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag avseende
investeringar ft5r år 2018 uppgående till 27 585 000 kronor.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden ställer proposition på Alliansens gemensamma budgetförslag avseende
utökad drift för år 2018 uppgående till 2 340 000 kronor mot Socialdemokraternas
budgetförslag avseende utökad drift för år 201$ uppgående till 2 424 000 kronor och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Alliansens gemensamma budgetförslag
avseende utökad drift för år 2018 uppgående till 2 340 000 kronor.

Votering begärs och verkställs genom handuppräckning.

Voteringen utfaller så att Alliansens gemensamma budgetfiirs lag avseende utökad drift för
år 2018 uppgående till 2 340 000 kronor får 8 röster och Socialdemokraternas
budgetförslag avseende utökad drift för år 201 8 uppgående till 2 424 000 kronor får 7
röster.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens gemensamma budgetförslag avseende
utökad drift för år 201$ uppgående till 2 340 000 kronor.

Lena Lovén-Rotén (S). Tony Bölja tS), Aneth Arvidsson (5), Lars-Göran fammé (5).
Roger Ingvarsson (5), Christine Bagger (V), Pentti Lahtinen (5) reserverar sig till förmån
för Socialdemokraternas budgetffirslag avseende utökad drift ffir år 2018 uppgående till
2 424 000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på Alliansens gemensamma budgetförslag avseende
engångs driftsatsningar för år 2018 uppgående till 6 891 000 kronor mot
Socialdemokraternas budgetförslag avseende engångs driftsatsningar för år 2018
uppgående till 6 897 000 kronor och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Alliansens gemensamma budgetförslag avseende engångs driftsatsningar för år 2018
uppgående till 6 891 000 kronor.

Votering begärs och verkställs genom handuppräckning.

Justerandes ign. Utdragsbestyrkande
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§ 19$ forts.

Voteringen utfaller så att Alliansens gemensamma budgetfo••rslag avseende engångs
driftsatsningar ft5r år 2018 uppgående till 6 $91 000 kronor får $ röster och
Socialdemokraternas budgetförslag avseende engångs driftsatsningar för år 201$
uppgående till 6 897 000 kronor får 7 röster.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens gemensamma budgetförslag avseende
engångs driftsatsningar för år 201$ uppgående till 6 $91 000 kronor.

Lena Lovén-Rolén (S), ), Tony Bölja (S), Aneth Arvidsson tS), Lars-Göran fammé tS),
Roger Ingvarsson (S), Christine Bagger (V), Pentti Lahtinen (S) reserverar sig till förmån
för Socialdemokraternas budgetfl5rslag avseende engångs driftsatsningar flir år 2018
uppgående till 6 $97 000 kronor.

Ordföranden ställer proposition på Alliansens gemensamma investeringsbudget
avseende investeringar för år 2018 uppgående till 35 765 000 kronor mot
Socialdemokraternas budgetförslag avseende investeringar för år 201$ uppgående till
27 585 000 kronor och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Alliansens
gemensamma investeringsbudget avseende investeringar för år 201$ uppgående till
35 765 000 kronor.

Votering begärs och verkställs genom handuppräckning.

Voteringen utfaller så att Alliansens gemensamma investeringsbudget avseende
investeringar för år 2018 uppgående till 35 765 000 kronor får 8 röster och
Socialdemokraternas budgetförslag avseende investeringar för år 2018 uppgående till
27 585 000 kronor får 7 röster.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens gemensamma investeringsbudget
avseende investeringar för år 2018 uppgående till 35 765 000 kronor.

Lena Lovén-Rolén tS), Tony Bölja (5), Aneth Arvidsson (5), Lars-Göran Fammé (S).
Roger lngvarsson tS), Christine Bagger tV). Pentti Lahtinen (S) reserverar sig till förmån
flir Socialdemokraternas budgetförslag avseende investeringar för år 2018 uppgående till
27 585 000 kronor.

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

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

Justerandes sgn. /Utdragsbestyrkande
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§ 19$ forts.

Lena Lovén-Rolén (S) anför att socialdemokraterna vill ha en gemensam diskussion om
mål. Därför har socialdemokraterna inget förslag till måldokument idag.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar att bordlägga målarbetet för att jobbas vidare med och
kopplas ihop med politiken.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att målarbetet ska
bordläggas eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att målarbetet
ska avgöras idag.

Lena Lovén-Rolén (S), Aneth Arvidsson (S), Lars-Göran fammé (S), Roger Ingvarsson
(S), Christine Bagger (V), Pentti Lahtinen (S) och Eva Anderberg (S) reserverar sig till
förmån för Lena Lovén-Roléns tS) yrkande.

Ordffiranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att anta Alliansens gemensamma
inriktningsmål för Skinnskattebergs kommun och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar att anta Alliansens gemensamma inriktningsmål för
Skinnskattebergs kommun.

En ingående diskussion sker gällande upprättat ffirslag till driftrambudget för år 201$.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat fZirslag till
driftrambudget för år 2018 och finner frågan med ja besvarad.

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

Carina Sindor (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i denna del av
ärendet. HeLena Norrby (C) tjänstgör som ordffirande för Carina Såndor (L). Tobias
Jarstorp (L) tjänstgör som justerare ffir Helena Norrby (C).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att arvodet ffir
kommunstyrelsens ordförande justeras med 2,5 procent för år 201 8 enligt upprättat förslag
och finner frågan med ja besvarad. Förslaget bifogas protokollet.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar 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 och finner frågan med ja
besvarad.

Ju terandes sign. Utdragsbestyrkande

\\ c4J/
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§ 19$ forts.

Elisabeth Åberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i denna del av
ärendet. Rolf Andersson (C) tjänstgör för Elisabeth Åberg (L).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att arvodet för överffirrnyndaren
ska vara 30 000 kronor i årsarvode för år 201$ samt att finansiering sker via
engångspengar för år 201$ och finner frågan med ja besvarad.

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

Kommunstyrelsen beslutar

förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i upprättat förslag till
driftrambudget för år 201$ avseende miljö- och byggnadsnämnden samt sektor barn och
utbildning.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona

att 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 kommunstyrelsens ordrörandejusteras 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 201$
uppgående till 2 340 000 kronor
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§ 198 forts.

g anta Alliansens gemensamma budgetförslag avseende engångs driftsatsningar för år
2018 uppgående till 6 891 000 kronor

att anta Alliansens gemensamma investeringsbudget avseende investeringar flir år 2018
uppgående till 35 765 000 kronor

Justerandes sign. / Utdragsbestyrkande
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§ 199 Dnr2017.0732.101

Delårsbokslut 2017-01 -01 — 2017-08-31 Västmanland-Dalarna
lönenämnd

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningstitskottet beslutade 2017-10-1 8, § 123, föreslå kommunful irnäktige

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

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommu nfullmäktige

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

Justerandes ign Utdragsbestyrkande
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§200 Dnr2017.1238.10l

Remissvar Länspian för regional infrastruktur i Västmanlands län
2018-2029 samt Remissvar Regional gång- och cykeistrategi

Region Västmanland har regeringens uppdrag att upprätta en regional
transportinfrastrukturplan (Länstransportplan) för åren 2018-2029. Länstransportplanen är
ett viktigt verktyg i arbetet med att bidra till en regional tillväxt i hela länet. Region
Västmanland har tillsammans med länets kommuner en viktig uppgift att tillsammans
kartlägga, planera för en god tillgänglighet för länets invånare och näringsliv.

Länstransportplanen är nu ute på remiss fram till den 27 oktober 2017. Regionfullmäktige
behandlar länstransportplanen på sitt sammanträde den 22 november 2017. Senast den 31
januari 2018 ska länstransportplanen skickas in till Regeringen.

Tillsammans med länstransportplanen skickas även den regionala gång- och cykelstrategin
ut på remiss som har arbetats fram i samverkan mellan länets aktörer. Strategin är inriktad
på ett hela-resan-perspektiv för att möjliggöra den hållbara resan genom gång, cykel och
kollektivtrafik.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Observera att bilagorna i ärendet endast skickas ut per mail. Vill någon enskild ledamot ha
papperskopior är ni välkomna att kontakta kommunsekreteraren.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-10-1 8, § 124,

förvaltningen fr i uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera remissvaret med
kommunstyrelsens remissvar gällande trafikplan år 2030 samt Skinnskattebergs kommuns
brev till Trafikverket gällande vinterväghållningen

Ledningsutskonet beslutade 201 7-10-1 8, § 1 24, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättat förslag till remissvar inklusive särskilt inspel Länstransportplan 2018-
2029

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).
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§ 200 forts.

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

Kommu nstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

anta upprättat förslag till remiss ar inklusive särskilt inspel Länstransportplan 201 8-
2029

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§201 Dnr2017.1188.007

Svar på revisionsskrivelse gällande Västmanland-Dalarna
lönenämnd

En skrivelse från kommunrevisionen inkom den 25 september gällande Västmanland-
Dalarna lönenärnnd. Revisionen önskar svar senast den 30 november år 2017. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 127,
g förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera yttrandet med en
kortare redogörelse av den fasta punkt på kommunstyrelsens dagordn ing som heter
ffirberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och beredningar med
samverkansorgan

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 127, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättat yttrande

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledn ingsutskottets förslag

g godkänna upprättat yttrande

indesgnUtdestyrkande
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§202 Dnr2017.1228.10l

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
medborgarfirslag som då inte är färdigberedda. Enligt 5 kap. 33 § i Kommunallagen bör
en motion eller ett medborgarffirslag 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 medborgarfZirslaget från
vidare handläggning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad,

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-1 0-8, § 1 29. föreslå kommunful lmäktige
g lägga redovisningen till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Christine Bagger (V), Angelique Nyström (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar

g förvaltningen får i uppdrag att uppdatera redovisningen

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att lägga redovisningen till handlingarna

ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§203 Dnr2017.1130i01

Framtida former för SFJ-undervisning

Direktionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har valt att hänskjuta
frågan om framtida former ffir SF 1-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 SF1 i nuvarande form (egen regi på NVU)
2. Bibehåll SF1 i nuvarande form och komplettera med extem utfö rare vid hög belastning

(extern utförare genomför endast undervisning i enstaka kurser)
3. SF1 utförs av extem 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 201 7-1 0-18, § 130, ffireslå kommunfullmäktige
att Sf1 i ft5rsta hand även fortsättningsvis bedrivs inom ramen ffir Norra Västmanlands
Utbi ldningsförbund, under ffirutsättning att:
a) En budgetmodell som utgår från det faktiska utbildningsbehovet tas fram
b) Ersättning betalas ut efter avslutad kurs och bevistad lektion

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

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 SF 1-undervisning”
att uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 2018 till
medlemskommunerna redovisa ett flirslag till uppffiljningsmodell för Sf1 med nyckeltal
för resultat och kostnadseffektivitet

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Justerande si . Utdragsbestyrkande71
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§ 203 forts.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att SF! i första hand även fortsättningsvis bedrivs inom ramen fZir Norra Västmanlands
Utbi Idningsförbund, under flirutsättning att:
a) budgetmodell som utgår från det faktiska utbildningsbehovet tas fram
b) Ersättning betahis ut efter avslutad kurs och bevistad lektion

att Norra Västmanlands Utbildningsförbund dock får anlita extema utflirare 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”

g uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 2018 till
medlemskommunerna redovisa ett förslag till uppffiljningsmodell för Sf1 med nyckeltal
för resultat och kostnadseffektivitet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

p’f/7k,/’
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§204 Dnr2017.1241.101

Utnyttjande av medel avseende bidrag för anpassningen av
fastigheten Vätterskoga 4:106 fd. folkhögskolan

Den 30juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att Skinnskattebergs kommun skulle
förvärva fastigheten Vätterskoga 4:106 fd. foikhögskolan fr 1 krona från Landstinget
Västmanland. Med hänsyn till att fastighetens drift var olönsam fr 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 ffirvaltningen 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 yfskiktet inne i huvudbyggnaden bör
ses över då det fortfarande är eftersatt och bör fortsätta anpassas ft5r att det ska kunna
attrahera nya hyresgäster.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 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
återrem itteras till förvaltningen för förtydligande

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

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Justerandes sign,’ Utdragsbesty rkande*
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§ 204 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar en]igt ledningsutskottets förslag föreslå
kom mu nfu llmä ktige

att förvaltningen får ta i anspråk 1 000 000 kronor av det medskickade bidraget till att byta
tak på Aspebäckens huvudbyggnad

Justerandes sgn./ Utdragsbestyrkande

.7 1L’
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§ 205 Dnr2017.1289.600

Statistik förskola, grundskola — information

Kommunstyrelsen får på sammanträdet aktuell statistik från ffirskola och grundskola.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-08-22, § 50
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-09-19, § 5$
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Barn- och utbi Idningsutskottet beslutade 2017-1 0-1 7, föreslå kommunstyrelsen
g lägga ärendet till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Tobias Jarstorp (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign., Utdragsbestyrkande
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§206 Dnr:2017.1211.700

Risk förl misstanke om missförhållanden enligt Lex Sarah —

sekretessärende

En anmälan om risk för! misstanke om missffirhållanden enligt Lex Sarah har inkommit
till förvaltningen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Observera att bilagan i detta ärende delas ut på sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-10-16. § 189, föreslå kommunstyrelsen
att inte gå vidare med en Lex Sarah-anmälan då händelsen inte bedöms ha lett till påtaglig
risk för missförhållande

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L). Helena Norrby (C). Roger Ingvarsson (S) och
Angelique Nyström (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att inte gå vidare med en Lex Sarah-anmälan då händelsen inte bedöms ha lett till påtaglig
risk för missförhållande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lc
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§ 207 Dnr 2017.

Information till huvudman från sektor barn- och utbildning

Ordfi5randen ger kommunstyrelsen information från sektor barn- och utbildning.

Tidigare behandling av ärendet
Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 17-10-17, § 70, föreslå kommunstyrelsen

notera informationen till protokollet

Carina Såndor (L) föredrar ärendet. 5 rapporter har upprättats.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunslyrelsen beslutar enligt barn-och utbildningsutskottet förslag

notera informationen till protokollet

Justerande1s ign. Utdragsbestyrkande
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§ 20$ Dnr2017.0025.101

Resultatutjämningsfond för renhåNningsverksamheten

VafabMiljö har aviserat att kommunens tidigare upparbetade renhåHningsfond ska lämnas
över till kommunalförbundet. 1 balansräkningen ftir kommunens finns per 30 januari i år
809 000 kronor i en renhållningsfond. Dessa pengar har avsatts från kollektivet och
upparbetats innan kommunal förbundets tid då taxorna har överstigit kostnaderna och är en
skuld till Ski nnskattebergs renhål Iningskollektiv. Skinnskattebergs taxekollektiv visar
fortfarande ett överskott.

Enligt förbundsordningen står det att “överskott resp. underskott ska föras i ny räkning”.
Förbundsordningen är därmed otydlig och olika tolkningar kan göras om detta ska göras
bakåt i tiden eller om det gäller de under-och överskott som uppstår i själva
kommunalförbundet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutar 201 7-02-09, § 5 ffireslå kommunstyrelsen
att inte överlämna några medel till VafabMiljö från renhållningsfonden

Kommunstyrelsen beslutar 20 17-03-07. § 45
g inte överlämna några medel till VafabMiljö från renhållningsfonden

Tekniska utskottet beslutade 20 17-10-23. § 9$. ffireslå kommunstyrelsen
att överlämna renhållningsfonden, $09 tkr
att en skriftlig garanti lämnas av VafabMiljö kommunalförbund om att renhållningsfonden
öronmärks för Skinnskattebergs kommuns taxekollektiv

samråd ska ske mellan VafabMiljö kommunalflirbund och Skinnskattebergs kommun
gällande användningen av renhål Iningsfonden

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L). Staffan Strid (M). Roger Ingvarsson (5) och Birgit
Barchiesi (SD).

Staffan Strid (M) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta en skriftlig garanti av
VafabMiljö kommunalförbund om att medlen i Skinnskattebergs kommuns fond
öronmärks för Skinnskattebergs kommuns taxekollektiv innan överlämnande sker.

J usterandes4sign. Utdragsbestyrkande
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§ 20$ forts.

Roger lngvarsson (5) och Birgit Barchiesi (SD) yrkar bifall till Staffan Strids (M) yrkande.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna renhållningsfonden, 809 000 kronor

ge förvaltningen i uppdrag att inhämta en skriftlig garanti av VafabMiljö
kommunalförbund om att medlen i Skinnskattebergs kommuns fond öronmärks för
Skinnskattebergs kommuns taxekollektiv innan överlämnande sker

samråd ska ske mellan VafabMiljö kommunalförbund och Skinnskattebergs kommun
gällande användningen av renhåtlningsfonden

J usterandes si$n. Utdragsbestyrkande



Skinnskatt
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 201 7-1 1-07 Sid. 295

§ 209 Dnr 2016.0829.101

Begäran om kommuna’ borgen för VafabMiljö

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

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21, § 88, enligt kommunstyrelsens förslag att
avslå ffirslaget 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 2016-10-06, § 45, flireslå kommunfullmäktige

avslå Rrslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan
med en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25, § 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 201 6-1 1-2 1, § 88, enligt kommunstyrelsens förslag
gfl avslå ffirslaget 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 kommunful Irnäktige
att utöka borgen flir 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

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Justerandess ign. Utdragsbestyrkande
fC///



Skinnskttsb
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyretsen 20 17-1 1-07 Sid. 296

§ 209 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kom munfullmäktige

utöka borgen för VafabMiljö till 10 595 tkr

Justerandes1sign. Utdragsbestyrkande

_//



Skinnskatef
SammantradesprotokoN

Kommunstyrelsen 2017-11-07 Sid. 297

§ 210 Dnr2017.1179.432

Huvudvattenledning för vattenförsörjning Riddarhyttan

Under ett antal år har vattenledningen från Hardalen till Riddarhyttan haft flera läckor.
Lagningar har genomförts men problemen har kvarstått. Huvud ledningen under Lien har
även en strypning från 11 0 mm i diameter till 60 mm, vilket medför mindre mängd vatten
med sämre tryck. Vattnet har även varit missfiirgat under perioder. Ledningen är ca 550-
600 m lång beroende på riskanalysbedömningen. Markförhållandena är sand vilket medför
att vattnet försvinner ner, därmed är läckorna svåra att lokalisera.
1 dag finns det två försörjningsmöjligheter för vatten både i Skinnskatteberg och färna. 1
Riddarhyttan finns idag enbart en försörjningsmöjlighet. För att minska sårbarheten och
säkerställa vattenförsörjning till invånarna i Riddarhyttan så bör ett ytterligare alternativ
finnas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutar 2017-09-25, § 87
gj ge förvaltningen i uppdrag att till nästa ordinarie sammanträde för tekniska utskottet ta
fram underlag med kostnadsberäkn ing för åtgärd

Tekniska utskottet beslutade 20 17-10-23, § 105, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny ledning under Lien

finansiering sker med medel från VA-fonden för ledningsdragn ing, dvs, ca 350 tkr
under innevarande år

resterande kostnader finansieras med investeringsmedel för VA 2018.
g beslutet gäller under förutsättning att beslut om investeringsram för VA 2018 tas

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Kommunstyretsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny ledning under Lien

g finansiering sker med medel från VA-fonden för ledningsdragning, dvs, ca 350 tkr
under innevarande år

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande/J



Skinnskatteb1
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 298

§ 210 forts.

att resterande kostnader finansieras med investeringsmedel för VA 201$.

att beslutet gäller under förutsättning att beslut om investeringsram för VA 2018 tas

Justerande sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskat
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 299

§211 Dnr2017.1032.101

Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1 383) § 1, ska kommunen
vid planeringen av bostadsförsörjningen samråda med berörda kommuner och ge
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionatt tillväxtarbete i länet och andra regionala
organ tillf1le att yttra sig. Tekniska utskottet beslutade 2017-08-24. § 77 att skicka
Bostadförsö;jningsprogram för $kinnskattebergs kommun 20] 7-202 7 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 2016-09-1 3, § 101
att kommunstyretsens tekniska utskott i samråd med miljö- och byggnadsnämndens
presidium får i uppdrag att ta fram en projektplan ffir arbetet med riktlinjer för
bostadsRirsörjning och eventuell uppdatering av översiktsplan.

Kommunstyrelsen beslutade vidare 2016-1 1-29 § 168
godkänna projektplanen för projektet “Bygga fler flerfamiljshus”.

Tekniska utskottet beslutar 20 17-08-24, § 77
att Bostadsförsöljningsprogram för Skinnskattebergs kommit;? 201 7-202 7 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 2017-10-23, § 106,
g ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera siffran för obebyggda fastigheter på Rävstigen
och Älgstigen

Tekniska utskottet beslutade 2017-10-23, § 106, föreslå kommunfullmäktige
anta upprättat Bostadsförsörjningsprogram flir Skinnskattebergs kommun 2017-2027

Carina Såndor (L) fliredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Staffan Strid (M).

Justerandes silan. Utdrasbestyrkande



Skinnskattbf
SammantradesprotokoH

Kommtinstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 300

§211 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

anta upprättat Bostadsförsörjningsprograrn för Skinnskattebergs kommun 2017-2027

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnskatebF
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 301

§212 Dnr2015.1400i01

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 kommunfultmäktige
att avslå motionen

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Aneth Arvidsson (S) och Solveig Hammarströrn (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att avslå motionen

Justerande, sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskat
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 302

§213 Dnr2017.0582.l01

Svar på medborgarförslag angående tvättplats för motorfordon

Ett medborgarfirslag i rubricerat ärende väcktes i kommunfullmäktige 2017-04-24 av
Anders Pettersson. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2017-04-24, § 41
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 2017-10-23, § 1 04, föreslå kommunstyretsen
g avslå medborgarft5rslaget

Carina Såndor (1) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Solveig Hammarström (L).

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

Kom munstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

avstå medborgarffirslaget

Justerandesign.. Utdragsbestyrkande

cI
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Skinnskat1
iiun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 303

§214 Dnr2016.0038.101

Svar på medborgarförslag 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 20 16-02-22, § 14,
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunful Imäktige

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 132, föreslå kommunfullmäktige
bifalla medborgarförslaget
försöksverksamheten utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i

juni år 2018 och presenteras på ledningsutskottets första ordinarie sammanträde efter
sommaren år 2018

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Rolf Andersson (C), Roger Ingvarsson (S) och
Elisabeth Åberg (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att bifalla medborgarförslaget

att försöksverksamheten utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i
juni år 201$ och presenteras på ledningsutskottets första ordinarie sammanträde efter
sommaren år 2018

Justerandes ign. Utdragsbestyrkande

/L



SkinnskaiebT
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 304

§ 215

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och berednngar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, §
1 88 och reviderad av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är
kommunens samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands Samordningsfiirbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetspian,
mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt.
Den f’rtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas
eller ej.

Förtroendevaida representanter i Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej
ger vägtedning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skriftiigen kortfattat
återrapportera vid nästföljande kommcinstyrelsesammanträde. Äterrapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Helena Non-by (C).

Carina Såndor (L) rapporterar från sammanträde med Region Västmanlands Strategiska
regionala beredning 2017-10-27. Skriftlig redovisning bifogas protokollet.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Justerandeign. Utdragsbestyrkande

0gC J



Skinnsktte11
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-11-07 Sid. 305

§ 216

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Carina Såndor (L) rapporterar från bland annat sammanträde med det lokala
brottsförebyggande rådet 2017-11-06.

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

Kommunstyretsen beslutar

lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattabf
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 306

§ 217

Valärenden

2017.1087.101
Kommunstyrelsen ska förrätta val till uppdrag som ersättare i ledningsutskottet efter Seija
Oj ala (S).

Tidigare behandling i ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 201 7-10-10, § 1 $8,
att bordlägga val till uppdraget som ersättare i ledningsutskottet efter Seija Ojala tS)

Kornmunstyrelsen beslutar

välja Roger Ingvarsson tS) till uppdraget som ersättare i ledningsutskonet efter Seija
Ojata (S)

Justerande sign. Utdragsbestyrkande
, /‘v( \!
t;



Skinnskattebf
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-11-07 Sid. 307

§218 Dnr2017.1313.002

DelegationsbesWt

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

7



SkinnskatteIF
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 17-1 1-07 Sid. 308

§219 Dnr2017.

Delgiv n inga r

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 917-924
Utkom från tryckeriet den 24 oktober 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Register över författningar januari — september 2017
Utkom från tryckeriet den 18 oktober 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 907-916
Utkom från tryckeriet den 1 7 oktober 201 7

Svensk författningssamling
SFS 2017. Nr 880-891
Utkom från tryckeriet den 3 oktober 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 892-906
Utkom från tryckeriet den lO oktober 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171024
Cirkulär 17:49
Arbetsdornstolens dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal gällt
tillsvidare eller flir begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad

Ekomuseum Bergslagen
170922
Protokoll, styrelsemöte 170922

Länsstyrelsen Västmanlands län
171018
Dialog om läns- och kommuntal ffir år 201 8

Skinnskattebergs kommun
171023
Tekniska utskottet, protokoll 2017-10-23

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L /u



Skinnskttebs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-1 1-07 Sid. 309

§ 219 forts.

Skinnskattebergs kommun
171023
Ledningsutskottet, protokoll 2017-10-1 $

Skinnskattebergs kommun
171023
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2017-10-16

Skinnskattebergs kommun
171006
Värd- och omsorgsutskottet, protokoll 20 17-10-06

Skinnskattebergs kommun
171023
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2017-10-17

Kommunstvrclsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna



Skinnskatef
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-11-07 Sid. 310

§220 Dnr2017.

Övriga frågor

Christine Bagger (V) ställer fråga om hand ikapparkering vid ICA.

Kommunchefen svarar på frågan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



2017-10-30

Diariekort 2017-1313 Sida 1

Diarienummer: 20174313 Datum: 2017-10-30
Ärendetyp: 002 (Delegation, attesträtt, beslutanderätt) Status: P
Arendemening: Handlingarna finns i kallelsen till KS 171107
Avslutat: Objekt: Projekt:
Beslut: Arkivplats:
Namn/Objekt: Sammanträdesdag:
Sökbegrepp:
Handläggare: JOB (JOHAN BOKLUND) Avdelning: KS

Handlingar:

Nr Namn Datum I/U Åtg.kod
Rubrik Handläggare

2017-10-30 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
E 13

Ledn i ngsutskotret
Beslut 17101$

§ 121 Avskrivningar av fordringar i 2017 ars bokslut Dnr
2017.1236101 JOB (JOHN BOKLUND)

2 2017-10-30 H DfLB (DELEGATIONSBESLUT)
P28
Beslut 171012
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
1707315 sr, 1708085 år, 170808 Sår, 1708245 år, 170911 5 at,
1709205 sr NR (NETTAN ROTH)

3 2017-10-30 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
P24
Personalärende
Beslut 171011
En överenskommelse har gjorts mellan medarbetare tran teknik och
service och Skinnskattebergs kommun. NP (NIMA POUSHIN)

4 2017-10-30 Il DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Al
Bidrag till föreningar
Beslut 171001
föreningsbidrag för andra delen av aret as 2017 har betalats ut, Total
summa 263 310 kronor SB (Staftan Bergman)

5 20 17-10-30 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Al
Vidaredelegering av delegationsbeslut gällande föreningsbidrag
Beslut 171001
Pä grund av jäv är beslut gällande kammarmusikföreningen
vidaredelegerat till Lill Karlsen. Delegationsrätten gäller under är 2017 SB (Staffan Bergman)

6 2017-10-30 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Al
Bidrag till förening
Beslut 171001
Skinnskattebergs kammarmusikförening 9000 kronor LKN (Lill Karlsen)

7 2017-10-30 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 1
Övervägande SOL 6:6
Beslut 17090 1-170930
2 st överväganden jml 6 kap 6 § SoL om att yard i enskild hem som
inte tillhör nägon av hens föräldrar eller annan vardnadshavare
fortfarande behövs bedömts av kommunstyrelsen TIS (TARJA ISOMÄKI)

$ 2017-10-30 K DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Vard- och omsorgsutksottet
Beslut 171027

§ 194 SOC 25

§ 195 SOC52



2017-10-30

Diariekort 2017-1313 Sida 2

9 2017-10-30 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 2
Overvägande Sol 6:8
Beslut 170901-170930
2 st övervägande jml 6 kap 8 § Sol
2 st övervägande jml 6 kap 8 § Sol IIS (TARJA ISOMÄKI)

10 2017-10-30 H DEIB (DEIEGATIONSBESLUT)
SOC 12
Övervägande eni 13 8 2 st.
Beslut 170901-170930
5 st övervägande om fortsatt familjehemsplacering LVM enl 13 § 2 st TIS (TARJA ISOMAKI)

11 2017-10-30 H DEIB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 34
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistand
Beslut 170901-1 70930
73 beslut jml 4 kap 1 § Sol att bevilja bistånd
12 beslut jml 4 kap 1 § Sol att avslå bistånd
1 beslut jml 4 kap 2 § Sol att avslå bistånd TIS (TÄRJA ISOMÄKI)

12 2017-10-30 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 39
Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom 0-20 r i form av
öppens årdsinsats
Beslut 170901-170930
5 beslut jml 4 kap 1 8 Sol att bevilja familjebehandling Sol 4:1 as
socialsekreterare
2 beslut jml 4 kap 1 Sol att bevilja öppenvårdsinsats IIS tIARJA ISOMÄKI)

13 2017-10-30 Fl DE1B (DEIEGATIONSBESLUT)
S0C45
Beslut i fråga om upphörande av bistånd till barn och ungdom i form
av sård i familjehemlHVB-hem
Beslut 170901-170930
4 beslut jml4 kap 1 § SoL att avsluta bistånd i form av vård i hem tör
vård TIS (TARJA ISOMÄKI)

14 2017-10-30 Fl DELB (DELEGATIONSBESIUT)
SOC 53
Beslut i fråga om vistelse på hem för vård eller boende (vuxna)
Beslut 170901-170930
3 beslut jml 4 kap 1 § Sol att bevilja boende
1 beslut jinl 4 kap 1 8 Sol att avsluta boende TIS TARIA ISOMÄKI)

15 2017-10-30 H DEIB tDELEGÄTIONSBESLUT)
SOC 61
Beslut i frågan om att inleda utredning (vuxna)
Beslut 170901-170930
7 beslut jml 1 1 kap 1 § Sol att inleda utredning av ekonomiskt bistånd
1 beslut jml 4 kap 1 § Sol att inleda utredning av vuxen TIS (TARJA ISOMÄKI)

i6 2017-10-30 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 62
Beslut i frågan om att utredning skall inledas eller att inledd utredning
skall läggas ned ( vuxna och barnt
Beslut 170901-170930
23 beslut jml 1 1 kap 1 § Sol
9 beslut jml 1 1 kap 1 § Sol IIS (TARJA ISOMÄKI)

17 2017-10-30 Fl DEIB DELEGATIONSBESIUT)
SOC 6%
Beslut i frågan om att inleda utredning (barn)
Beslut 170901-170930
7 beslut jml 1 1 kap 1 8 Sol att inleda utredning av barn med samtycke
av socialsekreterare TIS (TARIA ISOMÄKI)

(N



2017-10-30

Diariekort 2017-1313 Sida 3

1$ 2017-10-30 Fl DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
SOC 61
Beslut i frågan om utredning
Beslut 170901-170930
2 beslut jml 1 1 kap 1 § SoL attutredning BoU inte skall föranleda
åtgärd
1 beslut jml 11 kap 1 § SoL att utredning vuxna inte skall föranleda
åtgärd IIS (TARJÄ ISOMÄKI)

19 2017-10-30 Fl DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
SOC 76
Beslut om förlängning av institutionssård för vuxna
Beslut 170901-170930
2 beslut jml 1 kap 1 § SoL att förlänga institutionsvård TIS (TÄIUÄ ISOMÅKI)

20 2017-10-30 Fl DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
SOC 92
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Beslut 170901-170930
3 S-prmokoll, faderskapshekräftelse, upprättats jml 1 kap 4 § 1 st. FB
as handläggare på fantiljerättsgruppen TIS tTARJA ISOMAKI)

21 2017-10-30 Fl DELB (DELEGÅTIONSBESLUT)
SOC 101
Lämnande av upplysningar FB 6 kap 20 § 2 st.
Beslut 170901-1 70930
1 st. upplysningar lämnats jml 6 kap. 20 § FB inför interirnistiskt beslut
i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge av
familjerättssekreterare TIS (TARJA ISOMÄKI)

22 2017-10-30 Fl DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)
Ä 18
Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag
Beslut 170921
Kommunchefen har efter samråd ekonomichefen på anmodan från
polismvndigheten framfört skadeståndsanspråk å kommunens vägnar, TIS (TARJÅ ISOMÄKI)
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Mottagare: Kommunstyrelsen,
2017-1 1-07, p. 25

Återkoppling från SRB, Strategisk
regional beredning
Sammanfattning

Region Västmanlands Strategiska regionala beredning hade möte den 27 oktober i Regionhuset i
Västerås. På mötet deltog främst regionråd och kommunstyrelseordföranden i länet. Ärenden
som hanterades var bl.a. remiss av nationell transportinfrastrukturplan, genomförande av
regional transportinfrastrukturplan, information om RUS-processen (regionala
utvecklingsstrategin — ersätter RUP, regional utvecklingsplan), överenskommelse med
anledning av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård m.m.

Ärendena

Remissvar avseende förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Regionen
framför bl.a. synpunkter kring E1$, RV 56 och åtgärder för ökad kapacitet på godsstråket
genom Bergslagen. Regionen påpekar även att de beslutade åtgärderna i nuvarande plan 2014-
2025 ska slutföras. Regionen välkomnar även planförslagets fokus på järnvägens underhåll, men
är kritisk till att Trafikverket inte når upp till målet om att återställa funktionaliteten under
planperioden. Den tänkta höjningen av Hjulstabron, för att underlätta Mälarsjöfarten, blir inte
av. Marken för sumpig, bron måste flyttas och kostnaderna blir högre än vad regionen har
planlagt. 1 övrigt skriver regionen om Mälarbanan, Svealandsbanan, ett nytt resecentmm och
ombyggd bangård i Västerås, Stockholm-Oslo bättre och mer tillgänglig järnvägsförbindelse,
Dalabanans funktion och utveckling behöver säkerställas etc.

Genomförandet av den regionala transportinfrastrukturplanen diskuterades. Möten med
respektive kommun sker under hösten 2017. Hittills har tre kommuner fått besök, varav
Sldnnskatteberg är en av dem. Syftet är att få en samlad bild i Västmanland, för att kunna göra
en bra planering och paketera åtgärder för effektivitet. Resultatet av arbetsmötens ska vara en
bruttolista över åtgärder och skapade paketlösningar samt eventuellt förslag till prioriteringar. 1
mars 201$ kommer ett förslag presenteras till genomförandeplan för de kommande åren för
Strategiska regionala beredningen. Målsättningen är att regionen ska ha en fyraårig
genomförandeplan.

Angående RUS-processen så startas den upp nu under hösten 2017. Beslut hösten 2019. Följer
SFS 20 17:583. Inriktningen är år 2030. RUS ska ses över varje mandatperiod, precis som
översiktsplanerna.

Den 1januari 201$ införs Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård. Den syftar till att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens
resurser så snart som möjligt ska kunna la•a den slutna vården på ett tryggt och effektivt sätt.
Den strategiska regionala beredningen rekommenderar kommunerna i Västmanland och Region
Västmanland att besluta att anta Overenskommelse mellan Region Västmanland och
kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso
och sjukvård, att gälla från och med 2018-01-01.

Carina Sindor
Kommunstyrelsens ordförande

Pk



Aws
Driftbudget

Verksamhetens budgetram (tkr):

Skatteintäkter, generella statsbidrag osv (tkr):

Resultat utifrån budgetram

Resultatkrav (1,5 %) enligt ekonomistyrningsregler

Differens resultatkrav

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

Total summa utöver budgetramen

Medel för ramäskanden, dvs, utökad drift

Medel för engångskostnader

4737 6147

3873 3977

$64 2 171

8457 6060

2020

-272 $19

280474

7 655

4091

3 565

4 $90

9321 $231 $455

1802 3731 5755
2424 3731 5 125

6897 4500 3330

Statsbidrag flyktingvariabler samt befolkningsfördelning

2018 2019 2020 2021

7519 4500 2700 0
93$ 1560 2190 3130

8457 6060 4890 3130

201$

-258 017

262 754

2019

-265 321

271 46$

2021

3 130

Di ff cesuttatkrav+hidrag befolkning

Diff resultatkrav+ 1560 bidrag hefrdkning.

Viii jer 1560 i snitt under Liren - försiktighet

Enligt flyktingvariabler
Enligt befolkningsfördelning



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

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

Minus 890 tkr ligger kvar i rambudgeten -890 HR-stöd under 201$ 300
för en buss ($0) som inte finns kvar

Datasystem Werna Överförmyndare 20
Vård- och terapihund 50 Utvecklingsmedel för byalagsprojekt 100

Ljudanl äggning 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 utbildningssektorn 100
(uppbyggnad från hösten 201$) 400 Skolcoach - resurs för elever utanför klassrummet 500

(Elevhälsa, bro mellan elev och lärare. Drift från 2019.)
Två rätter i skolan - försöksår 1 80

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

Akvarium 20

Integrationl Sommarkollo 120 Integrationsvht; språkpraktikplatser, inredning m.m. 50
Arbetsmarknad

Tekniska Kartläggning VA-nät 1300



IT-system VA

Vindskydd boulebanor

Uppgraderad Tillgänglighetsplan

Förstudie bostäder Smedjan

Detalj planer

Kultur och fritid Vandringsleder, upprustning 150
Biblioteket RFID 90

Miljö och bygg Datasystern, se kommunövergripande

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

KSO Arvode 2,5 ¾ år 2018 15

300Kapitaltjänstkostnader

Summa 2340 6891

/fv% biy
500

100

100

200

500



U/’S /J
Investeringsbudget 201$ med plan 2019-2020 (tkr) Budget Plan Plan

201$ 2019 2020
KOMMUNLEDNING
Inventarier komrnunhuset 100
SEKTOR NÄRINGSLIV OCH UTVECKLING
Servemtrustning 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
Förskotait
Möbler allmän upprustning 50 50 50
Sparkcyklar/lekutrustning utomhusmiljön 50 50
Utökning lokaler förskola 1 500
Skolan
Möbler allmän upprustning 50 50 50
Klockarbergsskolan; utökning lokaler (fritidshemmet behöver större) moduler? 3 000
Lekutmstning utomhus 75 75
SEKTOR VÅRD OCH OMSORG
Maskiner till Alltjänst 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 ARBETEN
Inköp av städmaskiner 100 30 30
Maskiner och verktyg GS 300
Röjning enl. skogsbruksplan 500 500
Cykelvägar 350
Dikning 500
Belysningssystem gator och cykelvägar 100 100 100
Belysning busshållplatser 600
Masbo 500
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300

7 900

300 300

7900 7900

CENTRALKÖK
Utbyte centralköksutrustning

FÖR VALTNINGSFASTIGHETER
Bruksvärdeshöjande upprustningar reinvesteri ng av fastigheter
Detsumma skattefinansierade investeringar 19 765 54 785 9 660
BOSTÄDER
Bmksvärdehöjande 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
ReinvesteringarVA 10000 20000
Reservvattenverklledning Riddarhyttan 1 1 000
Delsumma avgifts och taxefinansierade investeringar 14 000 10 000 20 000
Summa investeringar 35 765 66 785 31 660
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PROCESS INRIKTNINGSMÅL MÅTT

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

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

BOU Öka utbildningsnivån genom att säkerställa lärande. SALSA- och meritvärdet
Resultatet ska ge mer än 5 poäng över SALSA-värdet
till 2021, dvs, skillnaden mellan SALSA- och meritvärdet
minskar.

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

VoO Tillhandahålla individbaserad vård och omsorg Medborgarindex
utifrån varje emtskitd individs egna resurser och
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 från
7,2 % till 6,2 % under 2018



14LiAtE /it

VoO Medarbetare tnonz yard- ocit omsorg far tuzder Ant l
mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Tekniska Kommunen ska ha trevliga, ttttgangttga och trygga utemdjoer Medborgarenkat
Trygghetsindex ska
mätas och öka

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

Utöka antalet bostäder i kommunen Antal nybygga och
ombyggda

Miljö Kommttnen ska i alla sina verksamheter arbeta för eiz låizgsiktigt Uppgradera miljöpolicyn med utgångspunkt
hållbar samhätlsutveckting och en god hushållning med Agenda 2030 samt utbildn ing
naturresurserna. Miljöpolicyn ska vara vägledande i beslut ocit
handlingar.

En tillsynsverksamhet som leder till en bra miljö och säkra livsmedel Antal tillsyner i förhållande till bedömt behov

Kultur! Nöjda medborgare och besökare Medborgar- och
Fritid brukarenkät

c



Näringsliv Utveckla servicen titt näringslivet och verka för Medborgarenkät
ityetabteringar och expansion inom befintligt näringsliv. Näringslivsstrategins

nyckeltal

Turism År 2022 ska 70 % av kommuninvånarna uppleva sig kuizna Intresse tryckt material, #upplevskinnskatteberg,
vara goda ambassadörerför kommunen som besöksort. medverkan träffar, medborgarenkät, infoställe

sommartid m.fl.

Räddningstjänst Tryggare samhälle med god beredskap fdr olyckor och Medborgarenkät
oönskade händelser.
Utryckningstiden ska vara mindre än fem minuter. Tid

A/JJAW fti

FINANSIELLA MÅL

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

Nettodrifikostnaden 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. Lilnefinansiering ökar kassaflödet och ger därmed ytterligare
utrymme utom detfinaizsietla målet.



Skinnskatteberg 20171105
Socialdemokraternas Budgetförslag 201$

Reformutrymme 2 424 000 kr att lägga på driftbudgeten.

1. 700 000 kr 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 ser
gärna att dessa medel kan ge en minskat belastning för personalen inom dessa områden.

2. 230 000 kr NVU utökad särskild undervisningsgrupp, (de andra NVU äskanden ej aktuella)

3. 100 000 kr Syn- och hörselinstruktör 20%. Denna del av tjänst är något som finns i de
flesta kommuner. Vi ser att denna tjänst skall komma Skinnskattebergsborna till glädje.

4. 200 000 kr Bredbandshyra inkluderat Ärendehanteringssystem årliga kostnad 20 000 kr.

5. 794 000 kr Klockarbergsskolan - 1.3 tjänster inkl elevhälsa. Här har vi en önskan att vi på
något sätt ökar föräldrarnas medverkan, påverkan och eller samverkan i sina barns skolgång.
Vi vet idag att föräldrar har en viktig roll i sina barns skolframgångar. Föräldrar är viktiga för
barnens skolframgångar. Vi vill bekräfta, stärka och hjälpa till i utvecklandet av den rollen.
Läxhjälp? Ta reda på ; Vad har våra föräldrar i Skbg för förväntningar på skolan? Frågan är
helt enkelt; kan politiken/skolan göra något mer för att främja detta?

6. 400 000 kr Kapitaltjänstkostnader. Vi tänker att vi inte kommer att hinna med att ta de
beslut som krävs vilket gör att summan blir lägre 201$.

Total 2424000 kr

Socialdemokraterna Skinnskatterberg
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Socialdemokraternas budgetförslag 201$ skinnskatteberg 20171105

Reformutrymme 6 $97 000 kr för engångskostnader

System
Ärendehanteringssystem 500 000
Bibliotek RFID Märka böcker enl övriga b. 90 000

Barn- och Utbildning Totalt 1 200 000
(Fortbildning 100 000)
(Rekr. förskolechef 350 000)
(Förskola utökade deltidtj 1.7 tot 750 000)
fKulturskolan för hela kommun. barn” Kulturfritids”
Ej räknat på. Till KF?

Vård- och Omsorg
LSS dagverksamhet, hem fr Fagersta 600 000
(Integrationsv. F. kvinnor 50 000) (inkl 1 LSS 600 nedan)

Medarb. samtal utveckl. Vidareutb. 900 000
Viktigt med kompetenshöjning. Varje arbetsplats bör stimulera sin personal till
vidareutbildning/personlig utveckling på något sätt. Detta gör i sin tur att arbetsgivaren får
personal som trivs och mår bättre. Ett led i lägre sjuktal?!

Tekniska
Kartläggning VA nät. (1 300 000) 700 000
Detta arbete görs hela tiden. Första prognosen var 1 milj. Svårt att säga vad notan kommer
att sluta på. Behövs mer under 201$ får medel omdisponeras.

Belysning busshållpl mörka platser (600 000) 1 200 000
Här lägger vi ytterligare 600t för att kunna belysa strandpromenaden som har varit planerad
men inte prioriterad under många år. Denna summa kan förstärkas 2019.

Överförmyndararvode 30000 V

Två rätter i skolan Det hoppas vi kan göras inom ram,
Förslag att titta på Norberg som infört det.
En del uppstarts och utbildningskostnader 200 000

Gratis Kollektivtrafik inom kommunen 300 000
Ljudanläggning 1 KS samlingsal 50 000

Alt LOrosignaler — droger! Behov? 1 077 000
Alt 2 Äldreomsorgen fler händer, guldkant för äldre och personal
Totalt 6897000 kr

Socialdemokraterna Skinnskatteberg

t!N
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Investeringsbudget 201$med plan 2019-2020 (tkr) Budget Plan Plan
2018 2019 2020

KOMMUNLEDNING
SEKTOR NÄRINGSLIV OCH UTVECKLING
Serverutrustning och IT-infrastruktur 300
Återställning och nyproduktion av naturleder 150
SEKTOR KULTUR OCH FRITID
Skyltning kulturminne 20
Kulturskola förnyelse instrument 40
Inventarier till kulturhuset 30 30
SEKTOR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
Räddningsfordon 600

Transportfordon 300
Räddningsänstens fordon är svåra att leasa!
Raddningsfordon avskrivning 20 at
Transportfordon avskrivning 10 at
Nytt fordonför transport av personal och utrustning Ersätta sk. “Valpen “-Leasing
SEKTOR BARN OCH_UTBILDNING
Förskahin
Möbler till förskolan
Möbler allmän upprustning - utbyte av gamla trasiga möbler 50 50
Sparkcyklar!lekutrustning utomhusmi Ij ön 50 50
Skottin
Lekutrustning utomhus (lekbilar, cyklar mm) 75 75
SEKTOR VÅRD OCH OMSORG
Bladderscanner 70
Flakbilar 2 st Alltjänst Leasing
Maskiner till Alttjänst 100 100
Inventarier äldreomsorgen 100 100
Inventarier LSS-boende 10Ö 100
Inventarier administration 50 50
SEKTOR TEKNIK OCH SERVICE
ALLMÄNNA ARBETEN
Inköp av städmaskiner 100 30 30
Maskiner och verktyg GS 300 300
Röjning enl. skogsbruksplan 500 500
Cykelvägar 350
Fett/oljeavskiljare på egna fastigheter
Belysningssystem gator och cykelvägar 100 100 100
CENTRALKÖK
Utbyte centralköksutrustning 300 300 300
FÖR V4L TNINGSfASTIGHETER
Bruksvärdeshöjande upprustningar reinvestering av fastigheter 7 900 7 900 7900
Delsumma skaftefinansierade investeringar 11 585 9 685 8 330
BOSTÄDER
Energibesparande åtgärder Sotvretsvägen, ASSI-husen
Bruksvärdehöjande renovering av badrum och kök i lägenheter 2 000 2 000 2000
enligt avtal med hyresgästföreningen
V4
Elfiirsörjning VA-verk
Delsumma avgifts och taxefinansierade investeringar 2 000 2 000 2 000
Upptåningsbehov:
Byte kulvert från hemgården till befintliga andra UC 3000
Ny vattenlednitig Riddarhyttan-Skinnskatteberg 11 000
Reinvestering i VA-nät 20 000
Delsumma avgifts och taxefinansierade investeringar 14 000 20 000 0
Summa investeringar 27 585 31 685 10 330


