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§ 140

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsen beslutar

att ärende nummer 12 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018 på
föredragningslistan stryks

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 141 Dnr2017.1022.101

Bredbandsutbyggnaden 1 Skinnskattebergs 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 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 20 17-08-23, § 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, § l19,föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Projektsamordnaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Helena Norrby (C), Lena Lovén-Rolén (S)
och Staffan Strid (M).

Carina Sndor (L) ställer fråga om garantin för nätet och grävningen.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 141 forts.

att godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 142 Dnr 2017.

Ekonomisk uppföljning per 201 7-07-31

Ekonomisk uppföljning per 2017-10-31 har upprättats och ska godkännas av
kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Staffan Strid (M), Helena Norrby (C), Lena
Lovén-Rolén (5) och Roger Ingvarsson (5).

Ekonomerna yttrar sig och svarar på frågor.

Kommunchefen yttrar sig och anför att förvaltningen behöver utreda
försörj ningsstödet och äldreomsorgen ytterligare.

En ingående diskussion sker.

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

Ledningsutskottet beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att klargöra när Färna lekplats blir klar

förvaltningen får i uppdrag att klargöra kostnaderna för skolskjuts inom sektor
barn- och utbildning

g förvaltningen får i uppdrag att klargöra och förtydliga kostnaderna för
försörjningsstöd och äldreomsorgen

att notera till protokollet att ledningsutskottet ser positivt på att redan upparbetade
kostnader gällande multisportarenan faktureras i år samt att förvaltningen
återkommer med förslag på hur finansieringen för färdigställande av
multisportarenan år 2018 kan lösas

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 142 forts.

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 143 Dnr2017.1372.101

Utdelning av stipendier år 2017

Landfiskal Pontus Nohre donerade medel i slutet på 1940-talet till tre stiftelser,
Pontus Nohre 110 000 kronor, Pontus Nohre 1110 000 kronor och Pontus Nohre
III 26 700 kronor.

Stiftelse Pontus Nohre 1 ändamål är att utdela stipendier till elever folkbokförda
Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den
obligatoriska grundskolan. Stiftelse Pontus Nohre II ändamål är att utdela
stipendier till elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår
fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan.
Stiftelse Pontus Nohre III ändamål är att utdela stipendier till: elever folkbokförda
i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den
obligatoriska grundskolan, stärka rikets försvar, främja barn eller ungdomsvård
eller fostran och utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt
främja vetenskaplig undervisning eller forskning.

Disponibla utdelningsbara medel för år 2017 är: Pontus Nohre 1, 2 271 kronor,
Pontus Nohre II, 188 725 kronor och Pontus Nohre III 324 400 kronor.

För att hålla stiftelsen skattefri enligt Pontus Nohres önskan krävs att minst
126 000 kronor utdelas från Pontus Nohre II, och minst 369 000 kronor från
Pontus Nohre III. Förslag till utdelning av stipendier ur fonderna Pontus Nobres
stiftelse II och III finns upprättat i bilaga. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

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

Roger Ingvarsson (S) tjänstgör som justerare i Lena Lovén-Rolns (5) ställe.

Ekonomen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Staffan Strid (L), Helena Norrby (C) och
Roger Ingvarsson (5).

Carina S.ndor (L) anför att sporthallen och utrustningen i sporthallen ska vara till
för alla som brukar sporthallen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 143 forts.

Carina Sndor (L) yrkar att utdelning av stipendier för år 2017 uppgående till
573 000 kronor fördelas enligt följande:
- 245 000 kronor utdelas till elever enligt upprättat förslag
- 45 000 kronor utdelas till Knäppmora AIK som hjälpmedel för anmälan till

innebandycuper
- 123 000 kronor utdelas till Skogsmästarskolan, SLU
- 50 000 kronor utdelas till Klockarbergsskolan för studieresa till Auschwitz
- 55 000 kronor utdelas till PRO Skinnskatteberg
- 55 000 kronor utdelas till PRO Riddarhyttan

Roger Ingvarsson (S) yrkar bifall till Carina Sndors (L) förslag.

Staffan Strid (M) yrkar att Klockarbergsskolan beviljas utdelning under
förutsättning att de inkommer med redovisning från föregående resa senast den 15
december.

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

Ledningsutskottet beslutar

förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta för att de elever som ansökt
inom korrekt tidsram men som inte skickat in studieintyg, har kompletterat sin
ansökan med studieintyg senast den 4 december

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att utdelning av stipendier för år 2017 uppgående till 573 000 kronor fördelas
enligt följande:

- 245 000 kronor utdelas till elever enligt upprättat förslag
- 45 000 kronor utdelas till Knäppmora AIK som hjälpmedel för anmälan till

innebandycuper
- 123 000 kronor utdelas till Skogsmästarskolan, SLU
- 50 000 kronor utdelas till Klockarbergsskolan för studieresa till Auschwitz
- 55 000 kronor utdelas till PRO Skinnskatteberg
- 55 000 kronor utdelas till PRO Riddarhyttan

att Klockarbergsskolan beviljas utdelning under förutsättning att de inkommer
med redovisning från föregående resa senast den 15 december.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 144 Dnr2017.1303.106

Delårsrapport per 2017-08-31 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Delårsbokslut per 2017-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund har
upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Staffan Strid (M), Helena Norrby (C), Lena
Lovén-Rolén (S) och Roger Ingvarsson (5).

Kommunchefen yttrar sig.

En ingående diskussion sker.

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

Lednfngsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

godkänna delårsrapport per 2017-08-31 för Norra Västmanlands
Utbildnings förbund

notera revisorernas synpunkter

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 145 Dnr2017.1101.l01

Miljöpris och miljöstipendium år 2077

Miljöpriset utdelas årligen för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet
Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en
miljö- och eller hälsofarlig verksamhet. Detta genom exempelvis information,
undervisning produktutveckling eller ett aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Milj östipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars
syfte är förkovran i miljöfrågor. Kommunstyrelsen är huvudman för
verksamheten. Prissumman för år 2017 är 10 $00 kronor. Sista ansökningsdag var
den 6 november år 2017. Tre nomineringar har inkommit. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Kommunsekreteraren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sandor (L), Lena Lovén-Rolén (S), Staffan Strid (M)
och Helena Norrby (C).

En ingående diskussion sker.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar att kommunstyrelsen avstår från att dela ut miljöpris
och miljöstipendium år 2017 då det inte inkommit nomineringar som faller inom
stadgarna.

Helena Norrby (C) yrkar bifall till Lena Lovén-Roléns (S) förslag.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att kommunstyrelsen avstår från att dela ut miljöpris och miljöstipendium år 2017
då det inte inkommit nomineringar som faller inom stadgarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 146 Dnr2017.1203.008

Ansökan om verksamhetsstöd för år 2078 från
Brottsofferjouren Västmanland

En ansökan om verksamhetsstöd för år 2018 har inkommit från Brottsofferjouren
Västmanland.

Observera att ansökan inte innehåller en fast summa för verks amhetsstöd för år
2018. Förvaltningen har varit i kontakt med verksamhetsledare Carolina Nässing
per telefon. Brottsofferjouren låter meddela att de för år 2018 ansöker om samma
summa som för år 2017 eller högre. Ar 2017 beviljades Brottsofferjouren 25 000
kronor i verksamhetsstöd.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Lena Lovén-Rolén (5).

Kommunsekreteraren yttrar sig och svarar på frågor.

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

Ledningsutskottet beslutar

överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 147 Dnr2017.1126.101

Diskussionsunderlag för lokal kulturstrategi för
Skinnskattebergs kommun 201 9-2022 — diskussion

Förvaltningen har upprättat diskussionsunderlag för kulturstrategi för
Skinnskattebergs kommun. Syftet med ärendet är att förvaltningen önskar
vägledning och instruktioner för det fortsatta arbetet. Diskussionsunderlag finns
upprättat.

Ledningsutskottets presidium föreslår ledningsutskottet att ärendet tas upp
igen för diskussion och fortsatt beredning vid ledningsutskottets första
ordinarie sammanträde år 2018.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 17-09-20, § 111,
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med utkastet till kulturstrategi
för Skinnskattebergs kommun 2019-2022

ta upp ärendet igen för diskussion och fortsatt beredning vid ledningsutskottets
ordinarie sammanträde den 22 november år 2017

Carina S.ndor (L) föredrar ärendet.

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

Kommunchefen yttrar sig och anför att förvaltningen behöver mer tid för att
bearbeta och förankra materialet.

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

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet tas upp igen för diskussion och fortsatt beredning vid
ledningsutskottets första ordinarie sammanträde år 201$

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 14$ Dnr2017.0786.101

Utvärdering av beslut om utvecklingen av fastigheten
Vätterskoga 4:106

Kommunfullmäktige beslutade 20 15-04-27, § 22 Inriktning för f.d. foikhögskolan
att kommunen ska driva och utveckla hela fastigheten Vätterskoga 4:106 i
enlighet med fullmäktiges beslut 20 14-06-30, § 43 att hitta en långsiktig lösning
där inriktningen på verksamheten ska vara näringslivsutveckling, till exempel i
form av den företagsby, att fastigheten i övrigt ska förvaltas och utvecklas med
hänsyn till kommunens behov och intressen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 17-05-24, § 6$,
förvaltningen får i uppdrag att utvärdera hur det har gått med uppdraget att

hitta en långsiktig lösning för Vätterskoga 4:106, där inriktning på verksamheten
ska vara näringslivsutveckling, till exempel i form av en företagsby, samt att
fastigheten i övrigt ska förvaltas och utvecklas med hänsyn till kommunens behov
och intressen
att utvärderingen ska inkludera till exempel:
- hur används lokalerna idag — fördelning kommunal egen verksamhet och

företag?
- finns det i dagsläget en efterfrågan på lokaler från externa aktörer eller från

kommunens egna verksamheter?
- en SWOT-analys. Hur ser framtidsutsikterna ut för kommunfullmäktiges

inriktningsbeslut om en företagsby?
att utvärderingen ska presenteras för ledningsutskottet senast i november år 2017

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Lena Lovén-Rolén (5) och Staffan Strid
(M).

Komrnunchefen, sektorchefen för sektor teknik öch service och samordnaren för
näringsliv och turism yttrar sig och svarar på frågor.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 14$ forts.

En ingående diskussion sker.

Carina Såndor (L) anför att det är önskvärt med mer diskussion inom respektive
parti.

Carina Såndor (L) yrkar att ärendet bordläggs.

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

Ledningsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 149 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 för 1 krona från
Landstinget Västmanland. Med hänsyn till att fastighetens drift var olönsam för
Landstinget Västmanland och att Skinnskattebergs kommun önskade att utveckla
fastigheten kom parterna överens enligt köpeävtalets villkor att Landstinget
Västmanland skulle lämna ett bidrag till Skinnskattebergs kommun. Detta var för
att Skinnskattebergs kommun skulle kunna anpassa fastigheten till nya
verksamheter. Bidraget som Skinnskattebergs kommun fick var 1 699 999 kronor.

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

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 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 återremitteras till förvaltningen för förtydligande

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

till att byta tak på Aspebäckens huvudbyggnad

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 149 forts.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (5) och Staffan Strid
(M).

Kommunchefen yttrar sig.

En ingående diskussion sker.

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

Ledningsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 150 Dnr 2017.

Preliminär tidsplan för budgetberedningen 2018 inför
budgetår 2019

Pre1imintr tidsplan för budgetberedningen 2018 inför budget år 2019 har
upprättats.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

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

Kommunchefen yttrar sig och anför att tidspianen kan komma att ändras efter det
att SKL har publicerat Ekonomikalendern för år 2018. Detta så att
budgetberedningen år 2018 inför budget år 2019 matchar SKL:s prognoser.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta upprättat förslag till preliminär tidsplan för budgetberedningen 2018 inför
budget år 2019

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 151 Dnr2017.1309.634

Svar på skrivelse från Finska föreningen

En skrivelse har inkommit från Finska föreningen gällande hanteringen av
statsbidraget för Finska förvaltningsområdet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L) och Lena Lovén-Rolén (5).

Kommunchefen och samordnaren yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

g kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att besvara brevet från Finska
föreningen utifrån upprättad tjänsteskrivelse

förvaltningen får i uppdrag att åstadkomma en överenskommelse med Finska
föreningen kring hur samverkan inom minoritetsarbetet ska hanteras

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 152

Personalfrågor — information

Utskottet får vid sammanträdet information om personalfrågor.

Personaichefen informerar personalutskottet om att sjukskrivningstalet för januari
till oktober år 2017 är 5,54 %.

Personaichefen informerar personalutskottet om lärarlöner.

Personalchefen informerar personalutskottet om introduktion för nyanställda.

Personalchefen informerar personalutskottet om att den nya fastighetschefen nu
tiliträtt tjänsten.

Personaichefen informerar personalutskottet om rekrytering av socialsekreterare
sjuksköterskor, utvecklingsledare och HR-utvecklare.

Personaichefen informerar personalutskottet om genomförd utbildning i bättre
arbetsmiljö (BAM).

Personaichefen informerar personalutskottet om kommande arbetsgivarforum.

1 ärendet yttrar sig Carina Sandor (L) och Lena Lovén-Rolén (5).

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

Personalutskottet beslutar

att tacka för informationen

informationen läggs till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 153

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13, § 105, att anta Rutin för förberedelse,
genomförande och återkoppling för sammanträden och beredningar med
samverkansorgan och samrådsorgan.

Förtroendevalda representanter i Samrådsgruppen för Finska
Förvaltningsonirådet, Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL:s
beredningar samt Landstinget Västmanlands Kollektivtrafikberedning ska i
ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning
inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från respektive utskott.

Samrådsorgan
5 amrådsgruppen för finska förvaltningsområdet — Ledningsutskottet
Landstinget Västmanlands Kollektivtrafikberedning - Ledningsutskottet
VKL:s Kultuiberedning — Ledningsutskottet
VKL: s Personalberedning - Ledningsutskottet

Förtroendevalda som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligt
kortfattat återrapportera vid nästföljande utskottssammanträde.
Återrapporteringen ska innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt
ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

cs



Skinnska1i
Imun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2017-11-22 Sid.187

§ 154

Aktuell information från kommunchefen

Aktuell information ska ges av kommunchefen vid varje sammanträde med
ledningsutskottet.

Kommunchefen informerar utskottet om kommande möte med Norra
Västmanlands Utbildningsförbund.

Kommunchefen informerar utskottet om kommande möte med polisen gällande
samverkansavtal och medborgarlöften.

Kommunchefen informerar utskottet om Skinnskattebergs kommuns webbplats.

Kommunchefen informerar utskottet om nya telefonnummer.

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 155

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga övriga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 156

Delgivningar

2017-11-11
Inbjudan från Brottsofferjouren Västmanland gällande idéburet offentligt
partnerskap (IOP) 20 17-1 1-30

Ledningsutskottet beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 157

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställde Helena Norrby (C) fråga om kommunens
hemsida och om #metoo-uppropet. Kommunchefen och personaichefen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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