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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset den 15 maj 2018 kl. 08:30-13.00
Beslutande Carina Sndor (L), ordf.

Helena Norrby (C), 1:e vice ordf.
Angelique Nyström (OB)
Elisabeth Aberg (L)
Solveig Hammarström (L)
Vanja Leneklint (L)
Staffan Strid (M), ej tjänstgörande § 66

Tobias Jarstorp (C), ej tjänstgörande ers. § 62-63,66, tjänstgörande ers. § 64-65,
Patric Gålbom (03), ej tjänstgörande ers. § 62-83
Rolf Andersson (C) ej tjänstgörande ers. 62-83
Bo Öberg (M), ej tjänstgörande cr5. § 62-65, 67-83 tjänstgörande ers. § 66
Eva Anderberg (5), ej tjänstgörande ers. § 62-79, tjänstgörande ers. § 80-83
Asko Klemola, sektorchef barn- och utbildning § 62
Tommy Veittikoski. bredbandssamordnare § 63
Helena Tengbert, ekonomichef § 65
Johan Mindelius, ekonom § 65
Jan Byström, ekonom § 65
Lennart Engbom, utredningsingenjör § 76-78
Gunilla Elander, sektorchef sektor teknik och service § 70-74
Sam Hamberg, fastighetschef § 74
Maria Dillner, socialchef
Nima Poushin, kommunchef
Johan Boklund, kommunsekreterare
Elisabeth Åberg (L) och Lena Lovén-Rolén (5)

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-05-15
Datum för Datum för
anslags uppsättande 2018-05-18 anslags nedtagande 2018-06-11

förvaringsplats för
protokollet Personal- och kansliavdelningen

Lena Lovén-Rolén (5) 2:e vice ordf.
Tony Bölja (5)
Lars-Göran Fammé (5)
Roger Ingvarsson (5)
Christine Bagger (03)
Pentti Lahtinen (S), tjänstgörande ers.
Lars Andersson (S), tjänstgörande ers.
Birgit Barchiesi (SD), tjänstgörande ers. §
62-63, 66-79 ej tjänstgörande ers. § 64-65

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen torsdagen den 17 maj kl. 09.00

Johan Boklun

Ordförande
C i aSindor

Justerande . 2
Elisabeth Aberg Lena Lovén-Rolén

Underskrift
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§ 62 Dnr: 2018.0141.600

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Kommunstyrelsen får på sammanträdet aktuell information om eventuell kränkande
behandling på grundskola, förskola och fritidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-04-24, § 15, föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Sektorchefen för sektor barn och utbildning föredrar ärendet.

Sektorchefen för sektor barn och utbildning anför att det för perioden från
kommunstyrelsens senaste sammanträde 2014-04-10 till dagens sammanträde 2018-05-15
har totalt $ incidentrapporter upprättats. Av dessa har 7 incidentrapporter upprättats för
grundskolan och en incidentrapport har upprättats för förskolan.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (L), Lena Lovén-Rolén ts), Christine Bagger (OB), Rolf
Andersson (C) och Tobias Jarstorp (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

att notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnskattalT
iIun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-05-15 Sid. 93

§ 63 Dnr2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Sldnnskattebergs 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 sitt 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
Skinnskattebergs kommun finns upprättad.

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-11-07, § 192,
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 20 17-1 1-22, § 141 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 7 föreslå komniunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-02-13, § 8, enligt ledningsutskottets förslag
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna
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§ 63 forts.

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 28,
att godkänna informationen

lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2018-04-25, § 49, föreslå kommunstyrelsen
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet. Bredbandssamordnaren redogör för
bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Patric Gålbom (OB), Lars Andersson (S), Angelique
Nyström (OB) och Rolf Andersson (C).

Lars Andersson (S) och Angelique Nyström (L) anför att fastighetsägarna i
Skinnskattebergs kommun behöver få mer information från IP-Only.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 64 Dnr 2017.1126.101

Lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 207 9-2022

Ett förslag till lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 20 19-2022 har upprättats
och ska godkännas av kommunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-09-20, § 111,
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med utkastet till kulturstrategi för
Skinnskattebergs kommun 2019-2022
att ta upp ärendet igen för diskussion och fortsatt beredning vid ledningsutskottets ordinarie
sammanträde den 22 november år 2017

Ledningsutskottet beslutade 20 17-1 1-22, § 147,
att ärendet tas upp igen för diskussion och fortsatt beredning vid ledningsutskottets första
ordinarie sammanträde år 2018

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 9,
att fortsätta bereda ärendet vid nästa sammanträde

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 22,
att ärendet återremitteras till förvaltningen för justeringar enligt Alliansens gemensamma
förslag

Ledningsutskottet beslutade 20 18-04-25, § 48,
förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i lokal kulturstrategi för

Skinnskattebergs kommun 2019-2022
att följande stycke på sida 10 ändras från “För denna grupp ska särskilda resurser finnas för
att möta de behov som uppkommer och samverkan ska ske med externa aktörer för att nå
goda resultat för såväl barn och unga som vuxna och äldre vuxna” till “för denna grupp
finns statligt stöd för att möta de behov som uppkommer och samverkan ska ske med
externa aktörer för att nå goda resultat för såväl barn och unga som vuxna och äldre
vuxna.”

Ledningsutskottet beslutade 20 18-04-25, § 4$, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag till lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 2019-
2022

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§64forts.

Carina $ndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L) och Lena Lovén-Roln (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

g godkänna upprättat förslag till lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 20 19-
2022

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 65 Dnr2Ol$.0364.101

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per
2018-03-31

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per 2018-03-3 1 har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-04-25, § 53, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna
att de viktigaste åtgärderna för förvaltningen är att följa utvecklingen och förbereda en
handlingspian om prognosen ändras

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen redogör för att avvikelse från budget i
utfall för verksamheterna per mars månad var satt till + 7 513 tkr. Prognosavvikelse för
verksamheterna per mars månad år 201$ på helåret var satt till totalt + 2 101 tkr.

Ekonomichefen redogör för att förvaltningen i enlighet med ledningsutskottets beslut har
följt utvecklingen och justerat prognosen per april månad år 2018. Då nya ärenden inom
sektor vård- och omsorg har inkommit, innebär detta en förändring i förhållande till tidigare
prognos. Den justerade prognosen per april månad år 2018 innebär en prognostiserad
avvikelse från budget om — 2 600 tkr.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Rolf Andersson (C), Lena Lovn-Rolén tS),
Angelique Nyström (OB) och Tony Bölja (5).

Kommunchefen yttrar sig.

Ekonomerna yttrar sig.

En ingående diskussion sker.

Carina Såndor (L) yrkar att de viktigaste åtgärderna att vidtaga för förvaltningen är att följa
utvecklingen och förbereda en handlingsplan om prognosen ändras. Carina Såndor (L)
yrkar vidare att förvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativa finansieringsförslag för
underskottet inom sektor vård och omsorg till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 65 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

att de viktigaste åtgärderna att vidtaga för förvaltningen är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingspian om prognosen ändras

förvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativa finansieringsförslag för underskottet
inom sektor vård- och omsorg till kommunstyrelsens sammanträde den 12juni

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

E-4
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Avtackning av kommunchefen sker.

§ 66 Dnr2018.0138.000

Årsredovisning för år 2017 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har överlämnat
årsredovisning för år 2017 till medlemskommunerna för fastställande.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-04-25, § 56
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut
g kommunstyrelsens ordförande får inkomma med eventuell ny information till
kommunstyrelsen efter möte med Fagersta och Norberg

Staffan Strid (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Bo Öberg (M) tjänstgör som ersättare för Staffan Strid (M).

Carina Sndor (L) föredrar ärendet. Carina Sndor (L) anför att Svenska För Invandrare,
SF1, betalas per elev. Budgetunderskottet som härrör från SF1 för år 2017 för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, uppgår till ca 1 500 000 kronor. Skinnskattebergs
kommun ska bara betala för den faktiska fördelningen av kostnader som härrör från SF1, 8
elever. Skinnskattebergs kommuns del uppgår till ca 61 000 kronor.

Carina Sindor (L) anför vidare att Skinnskattebergs kommuns del, 17,7 procent, av NVU:s
underskott för år 2017 för gymnasie- och vuxenutbildningen uppgår till ca 419 000 kronor.
Sammanlagt ska Skinnskattebergs kommun betala 481 000 kronor av NVU:s underskott för
år 2017. Det totala underskottet uppgår till drygt 3 900 000 kronor. $kinnskattebergs
kommuns andel ryms inom uppbokad ram i Skinnskattebergs kommuns bokslut för år
2017.

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 föreslå kommunfullmäktige
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 66forts.

att Skinnskattebergs kommun åtar sig att täcka 481 000 kronor av Norra Västmanlands
Utbildningsförbunds underskott för år 2017 enligt årsredovisningen. Detta fördelat på SF1
ca 61 000 kronor och gymnasie- och vuxenutbildningen ca 419 000 kronor

att fastställa upprättat årsredovisning med bokslut för år 2017 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i den samma

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 67 Dnr 2018.0365.101

Omfördelning av investeringsmedel år 2018 för finansiering av
bredbandssatsningar till delar av kommunens fastigheter

IP-Only AB har aviserat att W-Only under sommaren år 2018 kommer att fakturera
Skinnskattebergs kommun 1140 000 kronor för anslutningsavgifter för anslutning av fiber
till delar av kommunens bostads- och förvaltningsfastigheter. Då Skinnskattebergs
kommun ej har haft kännedom om när det skulle bli aktuellt för W-Only att ansluta delar av
kommunens fastigheter med bostäder och verksamheter har medel för detta ej heller
budgeterats för i 2018 års budget.

för att lösa finansieringen för anslutningsavgifterna för anslutning av fiber till delar av
kommunens bostads- och förvaltningsfastigheter uppgående till 20 000 kronor per fastighet
och totalt uppgående till 1140 000 kronor föreslår förvaltningen följande.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen omfördelar 1 140 000 kronor från överförda ej
utnyttjade investeringsmedel från år 2017 till år 2018 till finansiering av
bredbandssatsningar till delar av kommunens fastigheter. En tjänsteskrivelse i äiendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-04-25, § 50, föreslå komrnunstyrelsen
att omfördela 1140 000 kronor från överförda ej utnyttjade investeringsmedel från år 2017
till år 2018 (3 366 000) till finansiering av bredbandssatsningar till delar av kommunens
fastigheter

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att omfördela 1140 000 kronor från överförda ej utnyttjade investeringsmedel från år 2017
till år 2018 (3 366 000) till finansiering av bredbandssatsningar till delar av kommunens
fastigheter

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L\ 0
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§ 68 Dnr 2018.0367.101

Medborgarlöften år 201 8-2079

Medborgarlöften för år 2018-2019 har upprättats. Medborgarlöften är en del av polisens
och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Löftena utgår från en lokal problembild som har tagits fram och
prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap
hos både polisen och kommunen.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-04-25, § 52, föreslå kommunstyrelsen
att bifalla upprättat förslag till medborgarlöften år 20 18-2019

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Angelique Nyström (OB), Solveig Hammarström (L)
och Christine Bagger (OB).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att bifalla upprättat förslag till medborgarlöften för år 2018-2019

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 69 Dnr2018.036$.101

Mi noritetsspråksstipendium

Förvaltningen har upprättat förslag till inrättande av minoritetsspråksstipendium för
grundskolan i Skinnskattebergs kommun. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-04-25, § 51, föreslå kommunstyrelsen
att bevilja införandet av minoritetsspråksstipendium i Skinnskattebergs grundskola enligt
föreslagna kriterier

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

bevilja införandet av minoritetsspråksstipendium i Skinnskattebergs grundskola enligt
föreslagna kriterier

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 70 Dnr 20 18.0373.042

Omfördelning av investeringsmedel för år 2018

Förvaltningen föreslår att investeringsprojektet gällande byte av kulvert från Hemgården
till befintliga andra undercentraler som beslutades i investeringsbudgeten av
Kommunfullmäktige 2017-11-27, § 89 flyttas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, § 33, föreslå kommunstyrelsen
att flytta investeringsprojektet Byte kulvert från Hemgården till befintliga andra
undercentraler från VA-kollektivet och placera det övergripande inom Sektor teknik och
service

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att flytta investeringsprojektet Byte kulvert från Hemgården till befintliga andra
undercentraler från VA-kollektivet och placera det övergripande inom Sektor teknik och
service

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 71 Dnr 2018.019 1.330

Grönyteplan för Skinnskattebergs kommun

En grönyteplan för Klockarberget gjordes 2008. En revidering behöver go as samt
inkludera alla grönytor. En förfrågan till SLU har framförts om det finns någon student som
är intresserad av att göra en grönyteplan som examensarbete. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-04-26, § 34, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att samarbeta med SLU för upprättande av en grönyteplan

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L) och Lars Andersson (S).

Lars Andersson (S) anför att det är bra att Skinnskattebergs kommun söker samarbete med
SLU.

Lars Andersson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att ge förvaltningen i uppdrag att samarbeta med SLU för upprättande av en grönyteplan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 72 Dnr2017.0727.101

Permanent placering av centralköket

Sedan våren 2016 har centralköket varit placerad i köket på Aspebäcken på grund av
omfattande fukt- och mögelskador i Hemgårdsköket. Tekniska utskottet har informerats om
fukt- och mögelutredning och då det nu är fastställt att det finns stora investeringsbehov om
köket skall kunna återgå till Hemgården behöver en permanent lösning beredas. En
tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2017-05-24, § 51
att lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, § 35, föreslå kommunstyrelsen
att placeringen av centralköket permanentas på Aspebäcken

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina S.ndor (L), Rolf Andersson (C), Christine Bagger (OB), Lars
Andersson (5), Birgit Barchiesi (SD) och Tony Bölja (5).

En ingående diskussion sker.

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

Kommunstyrelsen beslutar tekniska utskottets förslag

att placeringen av centralköket permanentas på Aspebäcken

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 73 Dnr2018.0341.299

Försäljning av Fagerstavägen ii A-C

Ett köperbjudande om del av fastigheten Skinnskatteberg Eriksbo 4:1, adress
Fagerstavägen 1 lA, 1 YB och liC har inkommit 2018-04-09. En tjänsteskrivelse i ärendet
har upprättats.

Tidigare behandling i ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, § 36, föreslå kommunstyrelsen

ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Birgit Barchiesi (SD),
Angelique Nyström (OB), Christine Bagger (OB), Tony Bölja (S) och Lars Andersson (5).

Birgit Barchiesi (SD) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Lars Andersson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§74 Dnr2015.1017.101

Policy och riktlinjer vid avyttring av kommunala fastigheter

Kommunfullmäktige beslutade 20 17-1 1-27, § 100 Motion angående Riktlinjer för avyttring
av kommunens fastigheter, att bifalla motionen. Förvaltningen har upprättat ett förslag till
policy och riktlinjer för avyttring av kommunala fastigheter. En tjänsteskrivelse i ärendet
har upprättats.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 10
att överlämna beslutet till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, § 40, föreslå kommunfullmäktige
att anta Policyn och riktlinjer för avyttring av fastigheter för Skinnskattebergs kommun

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Angelique Nyström (OB), Vanja Leneklint (L),
Patric Gålbom (OB) och Bo Öberg (M).

Angelique Nyström (OB) och Vanja Leneklint (L) yrkar att ärendet bordläggs.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att bordlägga ärendet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

\\-Q
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§75 2018.0148.101

Svar på medborgarförslag angående att Skinnskattebergs
kommun ska låta alla de som blivit 78 år, oavsett
ålderuppskrivning - utan att ha fått sitt asylärende prövat - få bo
kvar 1 Skinnskatteberg på kommunens bekostnad

Ett medborgarförslag har inkommit från Karin Öhrström. Kommunfullmäktige beslutade
20 18-03-05, § 15 överlämna medborgarförslaget till kommunstyrel sen för beslut och
delgivning till kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 15
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-04-23, § 67, föreslå kommunstyrelsen
avslå medborgarförslaget

Kommunchefen föredrar ärendet. Kommunchefen anför två huvudsakliga argument mot att
bifalla medborgarförslaget. Det första är att staten ansvarar för asylmottagandet. Det andra
är att om Skinnskattebergs kommun ska erbjuda ett kostnadsfritt boende för den i
medborgarförslaget utpekade gruppen så varför ska inte Skinnskattebergs kommun även
erbjuda andra kostnadsfritt boende.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Lena Lovén-Rolén (S), Solveig Hammarström (L),
Elisabeth Aberg (L), Roger 1ngvarsson (5), Christine Bagger (OB), Helena Norrby (C) och
Birgit Barchiesi (SD).

En ingående diskussion sker.

Christine Bagger (OB) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

• Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 75 forts.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till medborgarforslaget samt att finansiering sker inom
ram.

Birgit Barchiesi (SD) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag.

Elisabeth Åberg (L) och Solveig Hammarström (L) yrkar bifall till medborgarförslaget.

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

Ordföranden ställer proposition på vård- och omsorgsutskottets förslag aft avslå
medborgarförslaget mot Christine Baggers (OB) med fleras yrkande att bifatla
medborgarförslaget samt enligt Lena Lovén-Roléns (S) förslag att finansiering sker
inom ram och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christine Baggers (S) och
Lena Lovén-Roléns (S) förslag.

Kommunstyrelsen bes]utar

bifalla medborgarförslaget samt att finansiering sker inom ram

Helena Norrby (C), Angelique Nyström (OB) och Birgit Barchiesi (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§76 Dnr2017.1481.101

Svar på medborgarförslag angående säkrare gång- och
cykelvägar

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 14 Medborgarförslag angående säkrare gång-
och cykelvägar, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och
delgivning till kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 14
att överlämna beslutet till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, § 39, föreslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Pentti Lahtinen (S), Christine Bagger (OB), Tony
Bölja (5) och Solveig Hammarström (L).

En ingående diskussion sker.

Kommunstyrelsen enas om att notera till protokollet att förvaltningen får i uppdrag att föra
en dialog med vägföreningen gällande trafiken på gång- och cykelvägarna i kommunen.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att avslå medborgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 77 Dnr 2018.0077.101

Svar på medborgarförslag angående installation av laddstolpe för
eldrivna bilar

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 12, Medborgarförslag angående installation
av ladd stolpe för eldrivna bilar, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beslut och delgivning till kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-03-05, § 12
att överlämna beslutet till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, § 37, föreslå kommunstyrelsen
bifalla medborgarförslaget

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att bifalla medborgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 78 Dnr 2018.0091.101

Svar på medborgarförslag angående samfälligheten eller
vägföreningen Riddarhyttan, Skinnskatteberg

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 13 Medborgarförslag angående
samfälligheten eller vägföreningen Riddarhyttan, Skinnskatteberg, att överläffma
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 18-03-05, § 13
att överlämna beslutet till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, § 38, föreslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget

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 tekniska utskottets förslag

att avslå medborgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§79 Dnr2018.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, §
188 och reviderad av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är
kommunens samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands S amordningsförbund, gemensam Hj älpmedelsnämnd 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 förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas
eller ej.

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

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skriftligen kortfattat
återrapportera vid nästfölj ande kommunstyrelsesammanträde. Återrapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

1 ärendet yttrar sig Carina S21.ndor (L) och Helena Norrby (C).

Helena Norrby (C) rapporterar från medlemssamråd med Norra Västmanlands
Samordningsförbund. Skriftlig rapport bifogas protokollet.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 80

Övriga rapporter

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

Carina Sndor (L) rapporterar från processen med att anställa ny kommunchef.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 81 Dnr2018.0416.002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerandes sign. Utdragsbestyrlcande
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§82 Dnr2018.

Delgivningar

Svensk författningssamling
SFS 2018, Nr 154-159
Utkom från tryckeriet den 29 mars 2018

Svensk författningssamling
SFS 2018, Nr 135-153
Utkom från tryckeriet den 27 mars 2018

Svensk författningssamling
SFS 2018
Register över författningar januari-mars 2018
Utkom från tryckeriet den 16 april 2018

Västmanlands läns författningssamling
19F5 2018:2
författningssamling

Länsstyrelsen i Västmanland läns beslut om fastställande av vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter för Skinnskattebergs kommuns vattentäkt vid Färna
Utkom från tryckeriet den 13 april 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
2018-04-25
Ny bok om hur kommuner arbetar med sociala insatsgrupper

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:15
Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala
anläggningar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Meddelande från styrelsen nr 7/2018
SKL:s sammanträdespian för 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:14
Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa
vårdnads- och förmyndarskapsfrågor

SmåKom

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 82 forts.

2018-05-02
Nyhetsbrev

Skogsbyns samfällfghetsförening
2018-03-29
Kallelse till årsmöte torsdagen den 12 april 2018

Mälardaisrådet
2018-02-21
Kallelse till rådsmöte

Kommunassurans Syd Försäkring AB
2018-03-29
Kallelse till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018

Länsstyrelsen Västmanlands Län
Mars 2018
Rökfria skolgårdar

Skinnskattebergs kommun
180423
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-04-23

Skinnskattebergs kommun
180423
Vård- och omsorgsutskottet, protokoll 2018-04-23

Skinnskattebergs kommun
180430
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2018-04-24

Skinnskattebergs kommun
180426
Tekniska utskottet, protokoll 2018-04-26

Skinnskattebergs kommun
180502
Ledningsutskottet, protokoll 20 18-04-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 82 forts.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§83 Dnr2Ol$.

Övriga frågor

Lars Andersson (S) ställer fråga om försäljningen av fastigheten Klockarbergsvägen 8 C.

Angelique Nyström (OB) ställer fråga om sommarlovsaktiviteter.

Kommunchefen svarar på frågorna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: 2018-0416 Datum: 2018-05-08
Ärendetyp: 002 (Delegation, attesträtt, beslutanderätt) Status: PÄrendemening: handlingarna finns i kallelsen till 1(5 18050$
Avslutat: Objekt: Projekt:Beslut: Arkivplats:
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Sammantradesdag:Sökbegrepp:
Handläggare: JOB (JOHAN BOKLUND) Avdelning: KS

Handlingar:

Nr Namn Datum IIU Ätg.kodRubrik
Handläggare

1 2018-05-08 H DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)Värd och omsorgsutskottet
Beslut 180423
§ 52-54 SOC 9, SOC1O
§ 55 S0C76
8 56-58 SOC 2
§59S0C53
§ 60-63 SOC 42
§ 64 SOC 40
§ 65 SOC 1

JOB (JOHAN BOKLUND)

2 2018-05-08 Fl DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)SOC 2
Overvägande SoL 6:8
Beslut 180301-1 80331
4 st överväganden jml 6 kap. 88 SoL om vård i annat hem än det egna
fortfarande behös

TIS (TARJA lSOMK1)

3 2018-05-08 1-1
SOC 12
Övervägande enl 13 § 2 st
Beslut 180301-1 80331
5 st överväganden om fortsatt familjehemsplacering LVU enl 13 § 2 st
tagits av värd- och ornsorgsutskottet TIS (TARJA ISOMAKI)

4 2018-05-08 H
SOC 34
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
Beslut 180301-1 80331
95 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevitja bistånd av försörjningsstäd av
socialsekreterare
14 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avslå försörjningsstöd av
socialsekreterare

TIS (TARJÄ ISOMÄKI)

5 2018-05-08 H
SOC 35
Beslut om försörjningsstöd i form av förmedlingsmedel
Beslut 180301-180331
1 st beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsluta bistånd av förmedling av egna
medel

IIS (TARJÄ ISOMÄKI)

6 2018-05-08 II
S0C45
Beslut ifråga om upphörande av bistånd till barn och ungdom i form
av vård i familjehemlHVB-hem
Beslut 180301-180331
1 st beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsluta bistånd i form av vård i hem

TIS (TARJA ISOMÄKI)

7 2018-05-08
SOC6I
Beslut ifråga om att inleda utredning vuxna
Beslut 180301-180331
12 st att jml 11 kap 1 § SoL inleda utredning av ekonomiskt bistånd
5 st att jml il kap 1 § SoL inleda utredning av vuxen

TIS (TARJA ISOMÄKI)

r1 ‘°



$ 2018-05-08 II
SOC 62
Beslut ifråga om att utredning inte skall inledas eller att inledd
utredning skall läggas ner
Beslut 180301-180331
18 st att jml 11 kap 1 § SoL inte inleda utredninga av vuxen
2 st att inte inleda utredning av barn TIS (TÄRJA ISOMAKI)

9 2018-05-08 Fl
SOC 63
Beslut i fråga om att inleda utredning (barn)
Beslut 180301-1 80331
1 st att jml Il kap 1 § SoL inte inleda utredning av barn med samtycke
3 st att jml 1 1:1 och 11:2 inte inleda utredning oberoende av samtycke TIS (TARJÄ ISOMÄKI)

10 2018-05-08 Fl
SOC 63
Beslut i fråga om att inleda utredning (barn)
Beslut 180301-180331
1 st att jml 11 kap 1 § SoL inleda utredning av barn med samtycke
3 st att jml Il kap 1 § SoL inleda utredning oberoende samtycke TIS (TÄRJA ISOMÄKI)

11 2018-05-08 Fl
SOC 64
Beslut i frågan om utredning
Beslut 180301-18033 1
1 st beslut jml Il kap 1 § SoL att utredning vuxna inte skall föranleda
åtgärd
3 st beslut jml 11 kap 1 § SoL att utredning vuxna skall föranlda åtgärd

TIS (TARJA ISOMÄKI)

12 2018-05-08 Fl
SOC 64
Beslut i frågan om utredning
Beslut 180301-18033 1
3 st beslut jml 11 kap 1 § SoL att utredning Bou inte skall föranleda
åtgärd
2 st beslut jml 11 kap 1 § SoL att utredning Bou skall föranleda åtgärd TIS (TARJA ISOMÄKI)

13 2018-05-08 Fl
SOC 74
Beslut om öppen värd
Beslut 180301-1 80331
2 st att jml 4 kap 1 § SoL bevilja extern öppenvårdsinsats

IIS (TARJA 1SOMÄKI)

14 2018-05-08 II
SOC 75
Beslut i frågan om utredning
Beslut 180301-180331
4 st att jml 4 kap 1 § SoL bevilja instiwtionsplaceöng för vuxna
4 st att jml 4 kap 1 § SoL avsluta institutionsplacering för vuxna TIS (TAPJÄ ISOMÄKI)

15 2018-05-06 H
SOC 92
Beslut i frågan om utredning
Beslut 180301-180331
3 st S-protokoll, faderskapsbekräftelse, upprättats jml 1 kap 4 § 1 st FB IIS (TARJA ISOMÄKI)

16 2018-05-08 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)SOC 101
Lämnande av upplysningar FB 6:20
Beslut 180301-180331
1 st upplysning lämnats jml 6 kap. 20 § 2 st FB IIS (TARJA ISOMÄFU)

17 2018-05-08 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)SOC 164
Omprövning av beslut -

Beslut 180301-180331
1 beslut att överktagande beslut ej omprövas enligt FvL tagits av
delegaten i ursprungsbeslutet IIS (TARJA ISOMÄM)
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18 2018-05-08 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)SOC 185

Dödsboanmälan
Beslut 180301-180331
2 beslut jml 20 kap 8 a § ÄB om att dödsboanmälan inges av
handtäggare

IIS (TARJÄ ISOMAKI)

19
2018-05-08 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)Al

Bidrag till förening
Beslut 180301-1 80331
Skötselbidrag för spårkörning av skidspår, vintern har betalats ut till
Heds tF och MK Urban

SB (Staffan Bergman)

20
2018-05-08 Fl DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)Alk 4

Beslut om serveringstitlstånd (tillfälliga och utvidgning)
villkorsprös ning
Beslut 2018-04-17

MD (MARIA DILLNER)

21
2018-05-08 H DELB (DELEGATIONSBESLUTjAlk4

Beslut om seneringstillstånd (tillfälliga och utsidgning)
illkorsprövning
Belsut 2018-04-17

MD (MARtA DILLNER)

22
2018-05-08 Fl DELB (DELEGÄTIONSBESLUT)F28

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
180101 bei1jas 5 år
180108 betiljas 5 år
t801 17 beviljas 5 år
180206 besiljas 5 år
180328 beviljas 5 år
180327 besiljas 5 år

NR (NETTAN ROTH)

23
2018-05-08 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)A2

Delegationsbeslus om bostadsanpassningsbidrag
Dnr 2017.1329.274, 2017.1517.274, 2018.0005.274, 2018.0009.274

JP (JANE PETFERSSONj

24
2018-05-08 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)Lednigosutskottet

Beslut 180425
A3 § 54
P13 § 55
P13 § 63

/Å r&



Norra Vä5lmanlands
SAMORDNINGSFÖRBUND

Norra Väatmanlands Samordningaförbund
Norbergavägen 21
737 80 Fagersta
Telefon: 0736498 499

www.aamordningvastmanland.se!nv

Minnesanteckningar från medlemssamråd med ägarna för Norra
Västmanlands samordningsförbund 2018-04-11
Folkets Hus i Surahammar

________

På dagordningen

- Ordförande har ordet — om året som gått mm
- Årsredovisning 2017
- Verksamhet 2018
- Utmaningar och strategisk inriktning
- Medelstilldelning 2019

Ordförande har ordet
Patrik Boström hälsar välkommen och ger en kort tillbakablick på året som gått:
Samarbetsavtalet för Samordningsteam Hallsta/Sura sades upp i februari 2017, med ett
års uppsägningstid. Tanken från parternas sida var att, utifrån de goda erfarenheter och
lärdomar som tidigare teamsamverkan givit, fonna två nya lokala samordningsteam.
Ett intensivt planeringsarbete under våren och sommaren 2017 resulterade i
ansökningar till förbundet om finansiering av två nya lokala samordningsteam i
Surahammar respektive Hallstahammar. Ansökningarna beviljades för två år. Inför
2020 ska de fyra samordningsteamen som medlemmarna driver och som finansieras
via förbundet utvärderas, innan eventuellt nytt beslut om finansiering fattas.

Frågan om hur samordningsförbunden i länet bäst kan organiseras - länsförbund eller
ej - avgjordes vid ett länsgemensamt medlemsmöte i januari 2018. Beslut att fortsätta
vara tre separata förbund men som i hög utsträckning samarbetar. Ett förslag till
avslldsförklaring avseende framtida samverkan mellan förbunden kommer att tas fram
under våren.

1 början på året anställde förbundet Hanna Stålarv som processledare/biträdande
förbundssamordnare på halvtid i ett år. Med utökad bemanning har förbundet fått ny
fart och det har utmynnat i många projekt, utbildningar och seminarier under året.
Många fördelar har uppenbara sig av att vara två anställda, inte minst ur
sårbarhetssynpunkt, och förbundet ser över möjligheten att i framtiden åter anställa en
processledare.

Förbundet har tecknat avtal med Nationella Nätverket för Samordningsförbund att
använda verktyget Indikatorer för Finsam, för att över tid kunna se att vi arbetar med
rätt saker och på rätt sätt. Jag vill avsluta med att tacka både vice ordförande, styrelse
och alla tjänstemän för deras lyhördhet och stöttning under året.
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Årsredovisning och verksamhet 2017
Ann Rilegård presenterade årsredovisningen. Bildspelet som visades vid mötet lämnas
som bilaga till dessa minnesanteckningar. Det ekonomiska resultatet
blev -591 tkr. (Budget -960 tkr) Eget kapital vid senaste årsskiftet var 3 127 tkr.

Metodutvecklingsprojektet Unga Val — lösningsfokuserade samtal i grupp för unga
som varken arbetar eller studerar. Projektet har drivits av Hallstahammars kommuns
Jobbcenter och KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) tillsammans med
samordningsteam Hallsta/Sura, och med finansiering från Samordningsförbundet.
Unga Val är intressant av flera skäl. Målgruppen är viktig och resultaten goda.
Projektet har uppstått som ett resultat av ett tidigare metodutvecklingsprojekt (Mitt
Val — lösningsfokuserade samtal i grupp för ångtidssjukskrivna). En idéskrift om Unga
Val har tagits fram och kommer att distribueras till mötesdeltagama så snart den finns
tillgänglig.

Samordningteamen har arbetat med en målgrupp som ofta har stor ohälsa och med
stora behov av samordnad rehabilitering. Hälften av deltagarna har haft offentlig
försörjning i mer än fyra år före insatsen och den genomsnittliga utbildningsnivån är
låg. Trots detta har hela 67% av de deltagare som avslutat insatsen under året gått
vidare till arbete, studier, aktivt jobbsök (utan behov av samordnat stöd) eller till
annan aktiv rehabilitering.

Verksamhet 2018
Förbundsstyrelsen har identifierat och formulerat fyra mål- och verksamhetsområden.
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Några aktiviteter från Verksamhetpianen 2018:
Förbundssamordnaren tar initiativ till att besöka varje medlems lokala ledning för
samtal om vilka utmaningar myndigheten står infbr, avseende behov av samordning av
rehabilitering, samt vilka utvecklingsbehov som myndigheten ser.



förbundssamordnaren tar initiativ till samtal med ledningarna för högstadie- och
gymnasieskolorna i medlemskommunerna med syfte att diskutera hur
samordningsförbundet kan vara ett stöd i att förebygga utslagning redan i skolan.

Arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser, om
lösningsfokuserat arbetssätt, om psykisk hälsa och bemötande, om
uppföljningsverktygen SRS/ORS samt arrangera en seminarieserie där
myndighetsföreträdare ges möjlighet att mötas för utbyte av kunskap om respektive
myndighets uppdrag, förutsättningar, utmaningar samt behov av samverkan.

finansiera individinsatser i form av fyra samordningsteam. Samordningsteamen och
dess styrgrupper har från och med 2018 fått ett tydligare uppdrag från
samordningsförbundet att arbeta för att tillsammans med berörda parter/remittenter
identifiera eventuella nya behov/nya målgrupper. De ska aktivt söka och testa nya
arbetsmetoder och samverkansformer samt i möjligaste mån verka för att
framgångsrika arbetsmetoder och samverkansformer används i ordinarie
myndighetssamverkan. Teamen ska i första hand stödja individer som står längst från
arbetsmarknaden och egen försörjning, men där individen bedöms kunna utveckla sin
förmåga och sina förutsättningar att komma närmare arbete. Samordningsteamen och
dess styrgrupper kunna påvisa att deltagarna gör stegförflyttningar mot en önskad
framtid.

Utmaningar och strategisk inriktning
Medlemmarna fick därefter fundera över och diskutera utmaningar i sina egna
verksamheter där samordningsförbundet kan göra skillnad:
följande synpunkter framkom:
- Nyanlända kvinnor — hitta nya vägar och utveckla metoder
- Kompetensbrist, t ex inom vården. Behöver identifiera och åtgärda gapet mellan
utbildningsnivå och tillgängliga arbeten.
- Förbundet ska även fortsättningsvis priontera samordnade individinsatser, men inte bara.
Det behöver också finnas ekonomiskt utrymme för insatser som påverkar på strukturell
nivå hur samverkan fungerar.
- Kunskapen om samordningsförbund är generellt alltför låg i medlemmarnas egna
verksamheter — både hos politiker, i ledningsgmpper och hos medarbetare.
Samordningsförbundet behöver “ut och berätta” om möjligheterna via den finansiella
samordningen. horn Region Västmanland är det speciellt primärvården som behöver f
mer kunskap om förbundet.
- En idé kan vara att bjuda in till en årlig “Spridningsdag om årets olika
samverkansresultat”

Medeisfihldelning 2019
1 förbundets verksamhetsplan 2018 med flerårsbudget, föreslås inför 2019 en återgång
till 2017 års nivå på medlemsbidrag. Under 2017 hade förbundet medlemsbidrag
motsvarande 7 800 tkr, men för 2018 minskade tilldelningen till 7 504 tkr till följd av
storleken på förbundets egna kapital. För 2018 har förbundet budgeterat för att, utöver
årets medlemsbidrag, också använda 1 714 tkr av det egna kapitalet. Region
Västmanland säger sig vara villiga att matcha det belopp som staten kan lämna.
Kommunerna önskar “ta hem” frågan och ber att förbundssamordnaren ska göra en
tjänsteskrivelse med förslag till beslut enligt ovan. Samordningsförbundet behöver
medlemmarnas svar innan sommaren, för att kunna lämna besked till staten om vilket
statligt belopp som ffirbundsmedlemmarna är beredda att matcha.



Närvarande vid samrådet

För medlemmarna/ägarrepresentanter:
Kenneth Östberg, Region Västmanland
Johanna Odö, Norbergs kommun
Yllka Nuhiu, Arbetsfl5rmedlingen
Jan Johansson, Fagersta
Catarina Pettersson, Hallstahammars kommun
Helena Norrby, Skinnskafteberg
Tobias Nordlander, Surahammars kommun
Anders Wigeisbo, Sala kommun
Hans Söderström, Försäkringskassan

Förförbundsstyrelsen:
Patrilc Boström, Surahammars kommun , förbundsordförande
Mariefte Sj ölund, Hallstahammar kommun, styrelseledamot
Elisabeth Hanning, Region Västmanland, styrelseledamot
Lena Eldstrål, Fagersta kommun, styrelseledamot

Sekreterare vid samrådet
Ann Rilegård, NV$am, förbundssamordnare


