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inledningsvis sker pruscnlation av nya sckorchefen rör vård och omsorg, Maria Dillner.

§ 132 Dnr 2O14.OO6,73O

Beslut om att införa verktyget Äldres behov i centrum (ÄBIC),
samt att ansöka om prestationsersättning för införandet

Regeringcn har inmu ranien För satstijugeci pä itt samordna värd ccli onisorg CIII & mest sjuka fildre,
gell socialscyrelse,i 1 mipdrng nit ta fra: en k ieiss1ikcrt oi: sirukiurerat arbetssät: IZir
dokuinenLatiori av äldrcs behov med arjvjndnir.g av lntcniaonell kussiIiccring av funktions:illsnd.
ftnktionshjnderocl hilsa (ICF), ABIC. AI3IC ur CII inodcll som utvecklats för au skapa
förjtsiiitningar ftir en strjklt:rcratl rd- ozh ornsorgsdokmr.cnlMion - Under 20:4 ska sojal styrelsen
fortsiitta att introducera och stödja införandet av ABIC genom rtt erbjuda utbildning till
nrticcsslcdare i kotrintinenia.
En ijiinsicskrivcise i irendet har uppräliats.

l.ars Carnhrand (oh), Carina Szindur (lpi), Lena Alexandersson (c), Scija Ojala (s), Inger Daimar (v),
Karin Lindström (nip), tich Peter Gammelgård (v) yttrar sig och ställer frågor.

RonlnlLInstyrcIscn I,cluIar

at’ inllra det bcho sinriklade ccli svscmatska arbc:ssättct Äldres behov i cemrurt, ABC. i
konrnrnncn

ansöka ein det pcstzir injishaserade statshdraget som syftar till att stödja koinniuner Som
introducerar införandet av ABIC inom äldrcornsorucn
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§ 133 Dn, 20140297106

Färslag till beslut om temporär ändring av förbundsordning för
kommunalfärbundet VafabMiljö

På ägarmötet i samband mcd VafabMiljö AB bolagsstämma i Västerås den 25april21) 14,
diskuterades heslutssituationen flit ombildningen av ValhhMiljö AB till k-onirnurmlltirbundet
VnthMiljö Bakgrunden till m5Ie ar att Ii av 2 igarkommunr godkände on±Hdr.ingen g:1om
beslut udcr är 2013. Den kommun som ännu i,:c tagit dc hcsIu som behövs för att
kommunalförhundet ska kunna bidas. är Enköpir..
l hcslu:sundcrlsgen framgick vikten av att alla k-ommucer toc hcsu så an ombildningen kunde ske
vid årsskiflet 2013/2014, och att Enköping har möjlighet att sh ur rörhu,,dct nom tre rnnader efter
att alla kol]sekvensanalyser av ett eventuellt utträde tagits fram. Dcn möj liglicten, som alla
kommuner godkänt, tillkom för att Enköpings tveksamhet till ett fortsatt samarbetet inom ramen fi5r
ett kommunallörbund inte skulle fdrsena ombildandet fZr övriga kommuner.
Enköpings kommun har ännu inte tagit ställning, cicli rör att Fonncllt kunna bilda
kommunallZsrbundci innan Enköping Iag’. stilllning, inäste trbundsord,,ii,gen ändras. Ändringar i
konsortialavtal och akticöverlåtelseavtal kan avvakta tills Enköpins kommun iagh beslut om sitt
niedlemskap.
Förslag till hcslut om temporär är;dring i rörhundsordtiing och regtcnieute för komrnun;d rsrbundei
VafabMiljö. finns upprättat.

Tidigarv lieharniling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-09-IS, 131. föreslå komniunfullmäktige

att godkänna den temporära indringen av förlundsordningen ffir kommunalförbundct VafabMiljö
enligt hifoLat flirslag i avvaktan på Enköpings kommun ställningstagande

att godkänna att den temporära flirbundsordningen upphör au gälla om EnJöpings kommun
godkänner utnhjldandet av Vafabmiljö AB till komrnunallZirhund enligt det konsortialavtal, den
flirbundsordning och dci aktieöcrltelseavta1 som tidigare anlagits av kommunfullmäktigc. Dec
innebär att när Enköpings kommun beslu[ vinner laga kraft gäller den tidigare antagna
rörbundsordningen med tillhörande avtal flr ko,nmunalfdrbundet\Talhmiljö för alla kommuner.
Om Enköpins komcnun däremot väljer att inte bli medlem i kornmunaiförhunde: permanentas den
temporära förbundsordningen

hommunstyrelsen beslutar, enligt lcdningsutskottcts förslag, rdreslä lornmtinfullmäktigc

att godkänna den tcmporiira ändringen av lörbundsordningen flr kommunaflZirhundet VafahMiljö
enligt bifogat IZirslag i avvaktan på Enköpings kommun ställningstagande

rJustcrandes si ‘n. tjtdragsbestyrkande
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133 foris. Dnr 20140297.106

alt godkärt;ia au den temporfira fiirbundsurdnii;gcn upphör att gi!Ia om Enköpings konunun
godkänne, ombildande: av Va!hbrniljö AU till konnrnznallZirbund enligt det konsorlialavtal. den
Rirbundsordning och det ak[Ecövcrlätclscavta! son: tidigare antagits av kojuntunlul (näktige. Det
innebär an niir Enkiipizgs kommun beslut inncr laga kraft gijiler den tidigare antagna
iörbundso,dningc,i med tillhörande avtal fZir ko:nmunnlrörburdct Vafahrriiljö mr aBa kommuner.
Om Enkpinus kommun däremot väljer .,l nie bli medleni i kommuirnlftirbundet prmnnenIas den
Ic,nporira fZirhundsordningen

Justerandes si ‘n. UWragsbestyrkande
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134 Dur 20140375002

Underskriftsbemyndigande

1idiarc beslutar ut:ders1criflsbcniyndgande ir Kow.rnunsyrclscn,
29 14-05-20. 68, behöverjusieras på grund av pcrsonalföriindringar.
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

tidigare l,chandlin av ärendel

Ledningsurskot:ct beslutade 2011-09-18. 130, J5resI knuimunsivrelsen
att anta upprllrtai fZirslag till utidcrskriFtsbcinyudiandc

Konrnninstyrekcn I,eIi,tar enligt ledningsulskotlets rörslag

att tf kommunchef Bo Björn. redovisningsekononi Agneta Lind eller ekonom Michael
Sundh. att fl å i fZirening eller var för sig i förening med assistent Birgitta Karlsson eller
assistent Monika Thuresson undcrskriva anvisninizar fl kommunens bankräkninLar och
p[usgirokonton

att redovisningsekonom Agneta Lind genom ombud anhängiggöra och fZira kommunens
talan i kravärenden svhI 1 som utom domstol

att komrnunstvrelsens ordrörande Lars Andersson (s) och le vice ordföranden Fredrik
Skog (v) att hda tillsammans eller var fbr sig i förening med tf kommunchef Bo Björn och
scktorchefin fir teknik och service Thomas Lenell underteckna liiljande handlingar—

köpehandlingar eRer motsvarande i samband mcd förvärv, försiiljning, gåva och
mottagande av gAva avseende såväl fast som lös egendom, servitul, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen d&
kommunen är part, skuldtZirbindelser å ln som upptages av kommunen,
ansvarsförbindclser förde borgensåtaganden hillmäktige beslutat om

[Tusterandessiun. 1 Utdragsbestyrkande
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135 Dnr201409)7.00S

Varuförsörjningsplanering

Länsstyrelsen har lämnat information om nya rikilinjer För stöd till lanthandel. Vissa Ianthandlare,
till exempel lanihandeln i Riddarhyttan, kan få 85 % i investeringssiöd om kommunen ställer sig
bakom detta. För att länsstyrelsen ska kunna kimiia stöd, måste kommunerna enligt förordningen ha
pLanerat vamftrsöriningcti på ett sidant sätt att behov av stöd kan hcdöntts. Ett beslut enligt hllaut
dokument är ii!lräckliut för att krave: ska sara uppIlll.
1 en tjänsteskrivelse f&esläs an kommunen beslutar an ställa sig positiv till att bidrag enligt
Rirordnini 2000:284 om stöd till kommersiell scnic& lämnas inom Skinmkattcberus kommun.

samt att kommunen beslutar att Riddarhyttan jr elt område där slöd ska kunna lämnas il
drivmedclsstationur och Iivsmedelsbutiker. Kommunen kan dinncd anses ‘ha planeral
varuförsörjningen på ett s5dant sätt att behovet av stöd kan bedömas”.

lidigare hehaudling av rcndct

Ledninusutskotici hcsltnade 2O4-09l5, 32, t7ircsli komr.nur:styrcscn

att kommunen ställer sig positiv till att bidrag enligt “förordning 2000:284 om stöd till kommersiell
service’’ lämnas inom Skinnskattebergs kommun

att Riddarlmyttan är ett otnråde där stöd ska kunna lämnas tUl dn vmedelsstationer ccli
livsmedelshuiikcr. Kommuner, kan därmed anses “ha pSncrut varuf&söm ningen p cli siWan: sätt
att behovet av s:öd kan l,edörnas’

Kommtrnstyrelscn beslutar enligt Iedningsutskottcts förslag

an kommunen sä11cr sju positiv till att bidrag enhigi “FLirordnr.g 2O0D:28 om stöd tiH kommersiell
senice lämnas inom Skinnskattcbcrus kommun

ta Riddarliv:tan är ett omrade där stöd ska kunna lär.rnas till drivrnedclsstacioncr odi
livsmedelshuiiker. Kommunen kan därmed anses ‘‘ha planerat varuIZirsöningen p cli sådant säll
att behovet av stöd kan bedömas”
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136 Dnr 20140339.133

Begäran från länsstyrelsen om ökat mottagande av
ensamkommande flyktingbarn

Migrationsverket och länsstyrelsen har aviserat att behovet av platser kommer att öka för
ensamkommande barn, såvlU asylsökande som de mcd uppehållstillstånd.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-26, § 117, bland annat ati ingå överenskommelse med staten
om att öka antalet asylpiatser Rir cnsamkommande barn frän 3 till 4.
Kommunstyrelsens ordFörande föreslår nu att r&-valtningen ges i uppdrag att utreda kommunens
möjligheter till ytterligare utökning av platser och även fortsätta diskussionerna med
migrationsverket och länsstyrelsen.

1 ärendet yttrar sig Inger Daimnar (v), Carina Såndor (fpl), Lena Lovén-Rolén (s), Karin Lindström
(mp), Vanja Leneklint (fpt), Roger Ingvarsson (s), Fredrik Skog (v), Seija Ojala (s) och Tony Bölja
(s).

Tfkomniuncliefcn yttrar sig.

Seija Ojala (s), mcd bifall av Iony Bölja (s), yrkar bifall till ordRrandens liirslag.

Kornmnntyrelsen beslutar

att uppdra till fiirvaltningen att utreda kommunens möjligheter till ytterligare utökning av platser fDr
ensamkommande flyktingbarn och att ihrtsätta diskussionerna mcd migrationsverket och
länsstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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137 Dnr 20140459.438

Miljöpris och mUjöstipendium 2014

Enligt Regler flir niiljöpris och miljöstipendiuni ska Skiznskattehergs kommun ärligcn utdela
mfljöpris och miljåstipcndi’im till en summa om totalt 24 % av prisbashelopper För r 2014 är
summan 10 700 kr Ansökan om slpendiuni har i :r i kommit Frän lkonens försknb i Riddarhviian
som söker 10 700 kr och KIockirhcrgskoIans friids som söker 9 500 kr. Inga iomincringar till
milj öpriset har inkotnmi t.
1 den vidare beredningen av ärendet har den sökta stipcndiesumman ökats till 17 900 kr
inkluderande vikariekostnad.

Tidigare behandling av ärendet

Lcdningsutskottct beslutade 20I4-0-13. 122.
at. ansLat Urn Ekorrcns {rskola Riddarhyuan stipendium uni lO 7(X) kr ska beredas yflerhgurc
och alt ärendet kommer tcr till ledningsutskottets sainmantrde den 18/9

Ledningsutskottet beslutade dessutom föreslå kommunstyrelsen
att tilldela Klockarbergsskolans frilids miIjöstpendium om9 500 kr
att not era till protokoll et att inua nornineringar t Il mi ljöpris et har ikommit

1.cdningsutskouei besluudc 20N-0O-lS. § 135. förcsl komir.unsivrclsen
all tilldela förskt,lan Ekorren i Riddarhyuan mil jöstipendium 1 7 900 kr

Konimunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att tilldela förskolan Ekorren i Riddarhyttan miljöstipendium om 17900kr

1 Justerandes sign. Ctdragsbestvrkande

2
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138 Dnr 2014.0890.008

Kulturbygd i Samverkan - ansökan om ärligt driftbidrag

Kulturbygd i Samverkar. KIS ansöker om årligt driftbidrag om 20000 kr.
Föreligger ett vt(rande frän sekiorclief kultur och fritid.
1 rraudet anförs btacd anut act ‘ad gjUter årets budgct r så iii sektor tcknk och service och
sektor kultur och frilid finns det inle anvisade medel för detta jindamål. Om skölwln i
Skinnskattebergs kommun ocksd ska ske i kommunal regi och hålla jämna steg med KöpingsdcIn,
behövs alt medel anslås i budgeten rdr kommande år. För år 2014 finns utrymme inom rum att
anvisa 20000 kr då undra kostnaderblivit lägre än beräknat. En långsiktig lösning skulle kräva
resursbeslut oni underhåll rår kommande år baserat på en underltällsplan.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014—Og-l 8, 33. Föreslå kommunsiyrelsen
all anvisa 20 ODD kr1111 drifibidrag för 2014 inom gällandu budgclranl ft5r året

I(ornmunstyrelscn beslutar enligt IedningsutsIottcts förslag

all anvisa 20 001) kr1111 drifibidrag ftr 2014 inom gällande hudgciran’. för året

‘ )usterandes sign. tJtdragsbestyrkande

LkhZW
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§ 39 tJnr2014.0328.701

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015, Kvinnajouren Frida

Kvinnojourcn Frida 1 Fagersta, Norhers, Suraliamnmrs, 1-lallstahanunars och

Skinnskattebergs kommuner ansöker (Im bidrag fdr vcrksarnIictsrct 2015.
Totalt ansöker KvincIojourcTI Frida bidrag p 1 366 600 kronor Itr vcrksamIictsrct 2015, med
fördelning Fagersta konunun 26% (355 300 kr) Norhergs kommun 2% (164 000 kr),
Suraliammars kciirimuci 21 (287 000 kr), 1 fallstahammars kommun
32% (437 300 kr) och Skinuskattebergs kommun ‘1% (123 000 kr).

Tidignrv lelnndling av ärendet

Värd-och ornsorusutsko;tcl husluiadc 2014-09-15. 97. föreslå konimnunswrclsen
att hcvilju Kvinaojourcn [rida 123 000 kr 1 -crksainhishidrag fiSr vcrksamlits5rct 2015

1 ärendet yttrar sig Angelh;ue N>strö,n (j’l) och Inga Daimar (v).

Konirnunstyrelsen bcslinlar enligt ard— och ninsorgsutskottets förslag

att bcvlja K;innojourcn Frida 123 000 kr i vcrksanihc:shidrag mr vcrksamhctsit,e: 2015

Juslerandes si ‘n. Utdragsbestyrkande

Lk/
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40 Dnr2014.0381007

Granskning av kommunens bokslut och årsredovisning för år
2013, för yttrande

Pii uppdrag av Skinnskatrebergs konunur. revisorer har KP).IG geromrört en grnsknin av
SLnsaucbcrus kommun boksiul och ärsredu sning fZr fir 2D 3 Revisionen önskar all
kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifouad granskning.
Skriftligt svar cinskas senast den 3 september 2014, och förslag till yttrande finns upprilttat.

Tidigare Iclmudling av ärendet

Ledningsutskot:et beslutade 2914-05-28, 102.
att ge rörvaliningcn i uppdrag att göra e:l förslag till vitrande till ledringsutskotcts nisla
saniman:rfidc den 13 augusti

Icdningsutskoiei beslutade 2011-09-18, § 138, flreslå komrnunslyrelscn
alt anta förs 1 iget t Il yttrande som sitt eget

Komrnunsnrelsen l,eslutar enligt ledningsutskottets förslag

41 an:a förslagct till yttrande som si:l eget

Justerandes Sign. UtdragsbestyTkande
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S 141 Dnr20140465.007

Granskning av kommunens organisation, för yttrande

På uppdrag av Skinnskattehergs kommun revisorer Ilar KPMG genomfört en granskning av
Skirmskattcbergs kommun organisation. Uppdraget ingick i revisionsplanen rör år 2013. Revisionen
önskar en dialog med kommunstyrelsen kring de hiuiirdsförslag som beskrivs i rcvisiollsrapporten
samt utifrätt der disk:iss on son: sker i picnum. Drefte, önsk:ir revisionci; ett yttrande över bitogad
gr an s kn it -

Skriftligt svar önskas scnas: den 30 oktobu, 2011. och förslag till vttra::de flnns uppriit:a1

Tidigare I,cliandling av ärendet

Lcdningsutskotict besutadc 2014-05-28 103.
att Rirvaltnh:gcn i uppdrag att göra eD Rirsla li varande iii! edningsulskotteb rÄism
saiinintridc den 13 augusil
au revisionsrappoiicn :1cd itgirds rrslag s upp som en diskussioi:spur.t p den planerade
arhetsdaucn om nI dcn 8 juni 2014 som utskottet tidigare bcsiutai ska iga rum

Lcdningsuiskottct beslutade 2014-09-18, § 139, I&eslå kommunstyrelsen
fl anta förslaget till yttrande som sitt eget

Iornmirnst relsen Ijeslutar enligt ledningsutskottets förslag

it’ anta Iirslagei till yttrande som sitt eget

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandeHH
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* 142 Di,r20l4.0782H)l

Medborgarförslag om vågbommar, chikaner och bulor på
Kolmilevägen

Ett mcdbon!arförslag 0111 att fartijinder behövs p Kolmiluv5gcu 1 Skinnskattcbcrg, har 2014-07-2]
inkommit till komrnunfullrnäktige.
hhit behnndiincn av försliet konnnunst reIscu iö:eligcr cli vtiranic frr. förvsi :;ing:,.

ri ugn re I,cl) n odling av ii rend cl

Konllnunfullmiiktige beslutade 2014-09-08, § 59,
att överlämna iredborgartirslagct till koinmunstyrelsen lZir beslut och därefter delgivning till
fuIlrz]äkih!c

Kornmunslrelsex, l,cslotar

att tZirvaltningcn mr i uppdrag att ta upp frågan med Skinnskattebcrgs v5glZreL1ing ein
nyttan mcd vägbonimar på gngv5gen upp till vattentornet. och om det innebär en
nvinveslering kommer flirvaltnijwen att väcka ärendet politiskt

it [a upp kirsla-c[ on] ch;kancr eller bulor mcd väghällaren Skir.nskattebcrgs vägftireniug

.lustcrandes sign. Utdragsbestyrkande
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143

Ovriga rapporter

Dnr 20140054101
Ang. svar på nierjl,orgarflirslag om viighnlor på HagstLlvägen Sl4irlnskattellerg
Konirnunstyre]scn beslutadc 2014-0S-26, § 126, art tZirvaltningen [är i uppdrag att vidarchcfurdra
IZirslagct till ansvarig vigIiIlare och att en uppfiIjning görs i en rapport vid nista sammantridc
med Lommunstvrelscn.

Ansvarig ‘ihzhfLllare. Skinnskatteberurs vägförcniiig. har inkomnil mcd svar angående della.

Dnr 2013 .07S 7.101
Ang. svar pil rnedI.orgar(rsIag om anpassning av gangbana i Shinnskattcberg
Kom:unstvrcIsen beslutade 201 4—05—26. 25. att rdrvaltningca f?ir i uppdrag att vidnrcbcfordra
rörslagct tl ansvarig väghflarc och att ca upptljninu görs i en raripnrt vW ii2sta satrinianträde
ned kornnrnnstyrclscn.
Ansvarig väghållare, Fraflkvcrket, har inkoniniil med svar angående della.

Ordföranden rapporterar ung. IVPA
Landstinget har aviserat att en lösning angend finansiering av IVPA är på väg, som gynnar
SintiskattcIergs kommun.

Komnrnnstyrclsen beslutar

att notera rapporterna till protokollet
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§ N4 Dnr 2O4.UO74.OO2

Delegationsbeslut

Anmälan n dcleg.:inishcshit har inkommit frän oh mcd 2014-09-03 till och med 20144)9-09
och uppri:ta:s enligt lirzeckning.

Kon,munstyrclscn heIutar

att mcd t,ndkännande lilgua delcga’innsbcslutcn till l:zndlingama

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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45 Dnr2014.0075.002

Delgivningar

Arbogaäns vattenförburni
D nr 201 4 .05 24 .432
Ord•iiaric f&huiidsstämm. protokoll 2014-06-02

Lnndstinget ‘istrnan!and
Dnr 2014.0915,701
Ripportcn Västmanlänningars hiilsa 2014 sammanställning av rcsullat från enkätstudier och
befintlig statistiL

LinsstvreIsen liktnianlands hin
Dnr 20140961702
Avisering om Tillsvnshcsök inom alkohol- och tnhaksområdct 2014-10-07

Rcgerngskanslict
Dnr 2014.0882.600
Utbildningsdeparicmcntet, remiss En bättre skolstart fZir alla: bedömning och helyg flir progrcssjon
i lärandet (U 2014:C)

Surahammars kommun
Dnr2Ol4.0881 .106
KommunsrreIscn. prn[0<oIl St) \KL Fi:;ansiaing 2015. § SI VKL FinansicHog gcmcnsamnia
sal sningar

Skinnskattcbergs kommun
Miljö- och b>ggnadsnrnndc, protokoll 203 4-08-29

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Dnr2014.0092.lOl
CirkulEir 14:31 Politiska partier inom vård och omsorg
L)nr 2014.0931.113
Cirk’uliir (onumrcrat) mig. Fullmäktiges val av revisorer

Viistmanlands Kommuner och Landsting. VKL
Dnr 2014.0929705
Avsiktsfiirklaring mellan NiEllardalens högskolu h VKL angäcnde samarbete
Unr 2014.0102.106
Siyrelsen, protoLoll 2014-09-05

Kornmunstyrelscn beslutar

all lämza deIgivnngarna till handlingarna
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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146 Dnr2014.0076.IDl

Övriga frågor

Anuelique Nyström (fpl) tar upp fråzan om trafiksilkerhet i Färna och rcfercrar till den nyligen
antagna övcrsiktsplancn och att ålgiirder bör vidtas rdr att öka säkerheten där. 1-lon tar också upp
hussliMiplatsen utdficr Köphmsvägcn vid IIyttvgcn i Skinnska(tcbcr, där säkerheten bör
Rrbllttras.
Ordftirandcn anIir alt ko,inkter agis mcd raflkvcrkcl ech VI_ om oskyddad buss iflphlscr
uwfler Köpingsväccn.

insterandes sign. U;dragsbestyTkande
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