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Allmänhetens frågestund
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Mikaela Sjöstrand, förälder, ställer en fråga om möjligheten att utöka nuvarande lokal för Stacken
så att fler föräldrar med barn får plats där, och överlämnar en petition från föräldrarna om att öppna
upp de gamla lokalerna med egen ingång.
Lars Andersson (s) besvarar frågan och lovar att ge förvaltningen i uppdrag att titta på frågan.

Den nye kommunchefen hälsas välkommen och presenterar sig för fullmäktige.
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Närvarande ledamöter

Ledamöter Närvarande - - Notering

s Lars Andersson x -

fpl Carina Såndor x

s SeijaOjala x

fpl Jan Lejon x

s Klaus Jesse x

fpl VanjaLeneklint x

s Birgit Holmqvist x

v Fredrik Skog x - -

m Pernilla Danielsson -

c Anders Andersson

fpl Elisabeth Åberg x - -

s Stig Johansson x - -

s Helena Nykänen x — - -

fpl Angelique Nyström x - -

mp Sofie Werner
s Tony Bölja

fj,1 Patric Gålbom

s Charlotte Jansson x - - -

v Helena Werner x - - -

fpl Heléne Jarno x - -

sd PetriOjala x - - -

rn BoÖberg x - - -

c Rolf Andersson x - -

s Lars-Göran Fammé x - - -

fpl Bertil Leneklint x - - -

s Roger Lindahl x - - -

fpl Kristina Bergstedt x - - -

s Roger Tngvarsson x
s Kristina Ohrmér x

Jansson

fpl EvaTurén x - - -

mp Sheila Imamovic-Skog x
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Tjänstgörande ersättare

Ersättare Närvarande — Notering

s Yvoime Krusell-Neld
s Ulf Forsberg —

s Olle Fernquist x Tjänstgör för Tony Bölja
s Tommy Sunvisson x Tjänstgör för Lars-Göran

Fammé
s Lena Lovén-Rolén x — Tjänstgör för Roger Lindahl
s Kurt Paulsson
fpl Mariann Berg
fpl Aina Ek
fp) Christer Turén —

fp] Birgitta Thulin Lejon - —

fpl Bengt Åberg x - — Tjänstgör för Patric Gålbom
v Peter Gammelgård
v Nettan Roth
m Staffan Strid x Tjänstgör för Pernilla

Danielsson
rn Sture Bäcklund
c Rolf Andersson, Sillbo x Tjänstgör för Anders

Andersson
c UlfKjellin
mp Karin Lindström x - — — Tjänstgör för Sofie Werner
mp Eva Anderberg
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§ 72 Dnr 2013.0362.042

Delårsbokslut per 201 3-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2013-08-31 har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 183,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 2013-1 1-12, § 190,
Ldelårsbokslutet omgående kompletteras med svaren på ställda frågor och kommentarer till det
tidigare anförda

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 190 föreslå kommunfullmäktige
it godkänna delårsbokslut per 2013-08-31 och lägga detta till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s) och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

godkänna delårsbokslut per 2013-08-31 och lägga detta till handlingarna



SkinnskajIekxrgs
-1rflrflUfl Sammanträdesprotokoll

Kommunflullmäktige 2013-11-25 Sid. 103

§ 73 Dnr 2013.0752.003

Utvärdering av “Arvodesreglemente för förtroendevalda”

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2011-11-21, § 58, ska utvärdering av tillämpningen av
reglementet göras efter år 2012. Reglementet har då varit i bruk under ett kalenderår. En rapport
angående den praktiska tillämpningen överlämnades till ledningsutskottet 2013-02-19, och utskottet
beslutade att ett förslag till förändringar skulle arbetas fram.
Förslaget har varit på remiss till de politiska partierna, och ett remissvar har inkommit.
Det föreligger även ett ändringsförslag från förvaltningen som avser en punkt i förslaget till
förändringar.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2012-12-11, § 186,
att kommunsekreteraren lämnar en skriftlig rapport angående den praktiska tillämpningen av
reglementet till utskottets sammanträde den 19 februari 2013, samt
?ttärendet därefter överlämnas som remiss till de politiska partierna

Ledningsutskottet beslutade 2013-02-19, § 30,
kommunsekreteraren framlägger ett förslag till förändringar i Arvodesreglementet till

ledningsutskottet den 23 april 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013- 08-13, § 131,
att förslaget överlämnas på remiss till de politiska partierna i kommunen för yttrande

remissyttranden ska vara kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 180, föreslå kommunfullmäktige
godkänna förslag till förändringar i “Arvodesreglemente för förtroendevalda” §1, §3, och §4

g godkänna upprättat ändringsförslag angående förslaget gällande § 4c) och 4g) i reglementet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-11, § 191, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
fl godkänna förslag till förändringar i “Arvodesreglemente för förtroendevalda” §1, §3, och §4

godkänna upprättat ändringsförslag angående fbrslaget gällande § 4c) och 4g) i reglementet

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

godkänna förslag till förändringar i “Arvodesreglemente för förtroendevalda” § 1, §3, och §4

att godkänna upprättat ändringsfc3rslag angående förslaget gällande § 4c) och 4g) i reglementet

j Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

8
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§ 74 Dm- 2013.0013.042

Ny budgetram 2014 för Skinnskattebergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-13, § 19, enligt kommunstyrelsens förslag, att fastställa
budgetram för år 2014 enligt följande

- invånarantalet beräknas till 4350 invånare
- resultatkravet beräknas på 2 % av skatteintäkter och utj ämningsbidrag
- skattesatsen beräknas på 22,51 kr
- budgetram för den totala verksamheten ska vara 205,685 mkr
- utvecklingsmedel avsätts med 1 mkr

Budgetberedningen föreslår, efter att årets budgetarbete slutfbrts, att budgetramen för 2014 ska
fastställas enligt följande

- invånarantalet beräknas till 4375 invånare
- resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag
- skattesatsen beräknas på 22,51 kr
- budgetram för den totala verksamheten ska vara 209 687 mkr

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 193, föreslå kommunfullmäktige
fastställa budgetram för år 2014 enligt följande

- invånarantalet beräknas till 4375 invånare
- resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag
- skattesatsen beräknas på 22,51 kr
- budgetram för den totala verksamheten ska vara 209 687 mlcr

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s) och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Konimunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag

att fastställa budgetram för år 2014 enligt följande

- invånarantalet beräknas till 4375 invånare
• resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag
- skattesatsen beräknas på 22,51 kr
- budgetram för den totala verksamheten ska vara 209 687 mkr
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§75 Dnr2013.0566,042 —

Budget 2014 och plan 2015-2016 för Skinnskattebergs
kommun

Förslag till budget 2014 och verksamhetsplan 2015-20 16 för Skinnskattebergs kommun har
upprättats och ska beslutas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 185,
en bearbetning i syfte att formulera budgetberedningens förslag på sedvanligt sätt ska göras av

förvaltningen och ordföranden infbr kommunstyrelsens sammanträde den 12 november
t i övrigt till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till budget 2014 kompletterat med
förslaget till korrigeringar

Kornmunstyrelsen beslutade 20 13-1 1-12, § 200, föreslå kommunfullmäktige
att kommunalskatten skall vara oförändrad 22:51 kronor per skattekrona

årsarvodet för uppdrag som ordförande i valnämnden höjs till 25 000 kr under valåret 2014
att årsarvodet för uppdrag som vice ordförande i valnämnden skall vara 5 000 kr under valåret 2014

övrigt arvode/förrättningsarvode minskas till ett halvt arvodesbelopp vid konferens,
informationsmöte och studiebesök

övrigt arvode/förrättningsarvode minskas till ett halvt arvodesbelopp vid studieresa och kurs
som rör kommunal angelägenhet
it arvoden och ersättningar enligt bilaga till Arvodesreglementet i övrigt skall vara oförändrade
att partistödet i form av grundstöd per parti med 15 000 kr per parti och mandatstöd
med 2 000 kr per mandat i fullmäktige skall vara oförändrat
att de av fullmäktige bifallna motionema om gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till centrala
Skinriskatteberg, om lekpark i Färna och om parkeringsproblem vid Hemgården ska beaktas under
2014
fl i övrigt godkänna upprättat förslag till taxor och priser

i övrigt godkänna upprättat förslag till driftbudget
godkänna upprättat förslag till investeringsbudget

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Carina Så.ndor (1l), Sheila Imamovic-Skog (mp) och
Fredrik Skog (v).

Lars Andersson (s) redogör för kommunstyrelsens förslag till budget och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Carina Såndor (fjl) kommenterar förslaget till budget, som hon anser sakna politisk prägel. Hon
uttrycker en viss oro för att det för närvarande inte finns marginaler att höja skatten eller klara en
kris, trots att ekonomin är relativt bra. Budgeten är svag och kostnadsutvecklingen har varit
skenande på flera områden. Glädjande är dock att antalet invånare har ökat.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

___

L
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§ 75 forts. Dnr 2013.0566.042

Carina Så.ndor (fpl) yrkar att medel till oppositionsråd anslås med 20 % av kommunalrådsarvodet,
att tas inom ram för konto kommunstyrelsen.

Sheila Imamovic-Skog (mp) ställer frågor kring miljö- och byggnadsnämndens budget, och
efterlyser motivering till det som tagits bort i nämndens budgetäskande motsvarande en
heltidstjänst.

Lars Andersson (s) besvarar frågan och kommenterar Carina Såndors (fpl) yrkande om
oppositionsråd med att förslaget kom sent när kommunstyrelsen behandlade budgeten.

Fredrik Skog (v) håller med Carina Såndor (fpl) om att se upp med kostnadsökningan-ia samt
kommenterar bristen på politisk prägel, förslaget om oppositionsråd och miljö- och
byggnadsnämndens budget, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två yrkanden om bifall till
kommunstyrelsens förslag och ett tilläggsyrkande.

Ordföranden ajoumerar sammanträdet för paus.

Sammanträdet återupptas.

Lars Andersson (s) yrkar avslag på Carina Såndors (fpl) tilläggsyrkande om oppositionsråd, men
säger att dörren står öppen för fortsatta diskussioner.

Ordförande ställer proposition på Carina Sandors (fpl) tilläggsyrkande om att medel till
oppositionsråd anslås med 20 % av kommunalrådsarvodet, att tas inom ram får konto
kommunstyrelsen, mot Lars Anderssons (s) avslagsyrkande, och finner att fullmäktige
beslutat enligt Lars Andersson (s) avslagsyrkande.

Carina Såndor (fpl), Jan Lejon (fl), Vanja Leneklint (fp1), Staffan Strid (m), Rolf Andersson
Sillbo (c), Elisabeth Åberg (fl), Angelique Nyström (ipl), Bengt Åberg (fpl), Heléne Jamo (fl),
Bo Oberg (m), Rolf Andersson (c), Bertil Leneklint (fpl), Kritina Bergstedt (fl), och Eva Turén
(fl), reserverar sig till förmån för Carina Såndors (fpl) tilläggsyrkande.

Ordförande ställer därefter frågan om fullmäktige kan besluta att anta kommunstyrelsens
förslag till budget 2014 och verksamhetspian 2015-2016 för Skinnskattebergs kommun, och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att kommunalskatten skall vara oförändrad 22:51 kronor per skattekrona

att årsarvodet for uppdrag som ordförande i valnämnden höjs till 25 000 kr under valåret 2014
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§75forts. Dnr2013.0566.042

årsarvodet för uppdrag som vice ordförande i valnämnden skall vara 5 000 kr under valåret 2014

g övrigt arvode/förrättningsarvode minskas till ett halvt arvodesbelopp vid konferens,
informationsmöte och studiebesök

g övrigt arvodefförrättningsarvode minskas till ett halvt arvodesbelopp vid studieresa och kurs
som rör kommunal angelägenhet

arvoden och ersättningar enligt bilaga till Arvodesreglementet i övrigt skall vara oförändrade

g partistödet i form av grundstöd per parti med 15 000 kr per parti och mandatstäd
med 2 000 kr per mandat i fullmäktige skall vara oförändrat

de av fullmäktige bifallna motionerna om gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till centrala
Skinnskatteberg om lekpark i Fäma och om parkeringsproblem vid Hemgården ska beaktas under
2014

gt i övrigt godkänna upprättat förslag till taxor och priser

i övrigt godkänna upprättat förslag till driftbudget

godkänna upprättat förslag till investeringsbudget
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§ 76 Dur 2013.1166.042

Begäran om överföring av investeringsmedel för kompletterande
arbeten vid Solrosens förskola

1 budget för 2012 reserverades 2 500 tkr för ombyggnad av fd Sotvretsgården till förskola
(Solgården). Arbetet visade sig bli betydligt dyrare än beräknat, och fullmäktige anvisade
därför ytterligare medel om 2 500 tkr fär år 2012 enligt beslut 2012-06-11, § 58.
Sektorchef teknik och service begär nu i en tjänsteskrivelse att medel motsvarande outnyttjat
utrymme för år 2012 om 700 tkr tillförs för att slutföra arbetet.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-1 1-12, § 219, föreslå kommunfullmäktige
anvisa investeringsmedel om 700 tkr att tas ur rörelsekapitalet 2013

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v) och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, då det var en
rniss att 2012 års oförbrukade medel inte fördes över till år 2013 och att det finns utrymme i årets
investeringsbudget för detta.

Kommunfullmaktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl anvisa investeringsmedel om 700 tkr att tas ur rörelsekapitalet 2013
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§ 77 Dnr2013,0501.106

Förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö

Den 13juni 2013 godkände en extra bolagsstämma för VafabMiljö AB förslaget att rekommendera
ägarkommunerna att genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till
Kommunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom bolaget överförs till
kommunalförbundet.
Utvärderingen som ligger till grund för förslaget till ombildning är omfattande och har genomförts
under ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 49, enligt kommunstyrelsens förslag bland annat
att förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt reglemente för
direktionen, antas

En revidering av förbundsordningen för det nya kommunalförbundet föreslås efter ett nyligen
genomfört ägarmöte i Vafab. Andringsförslaget innebär smärre förändringar i lydelsen i § 3 och § 17
i förbundsordningen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-06, § 191, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna de föreslagna förändringarna i färbundsordningen

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 204, enligt ledningsutskottets f6rslag, föreslå
kommunfullmäktige

godkänna de föreslagna förändringarna i förbundsordningen

1 ärendet yttrar sig Tommy Sunvisson (s) och informerar om de föreslagna förändringarna, och yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna de föreslagna förändringarna avseende § 3 och § 17 i ffirbundsordningen
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§78 Dnr2013.1119.l01

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges
ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner och medborgarfcirslag som då inte är
färdigberedda.
Enligt 5 kap.33 § i Kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samrria tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
En redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarfbrslag finns nu upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 205, föreslå kommunhillmäktige
lägga redovisningen av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag till handlingarna

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

lägga redovisningen av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

s2
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§ 79 Dnr2013.0932.006

Sammanträdesschema 2014

Kommunstyrelsen har att årligen fastställa sammanträdesschema för nästkommande år,
Kornmunfullmäktige, miljö- och byggnadsnämnden samt valnämnden fastställer sina respektive
schema. Förslaget till sammanträdesschema för 2014 rymmer, till skillnad från tidigare år, ett
fullständigt tidsschema för alla delar i ärendehanteringsprocessen. Nytt fcrslag till
sammanträdesschema med arbetsordning och sammanträden 2014 samt tidsplan för boksiuts- och
budgetarbete 2014 har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 158, föreslå kommunstyrelsen
godkänna upprättat förslag avseende kommunstyrelse och utskott

Ledningsutskottet beslutade vidare fcireslå kommunfullmäktige
godkänna upprättat förslag avseende kommunfullmäktige

Kommuristyrelsen beslutade 2013-10-08, § 177,
ll återremittera ärendet till ledningsutskottet för ytterligare beredning

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 178, föreslå kommunstyrelsen
godkänna förslaget till arbetsordning och sammanträden 2014 för kommunstyrelsen och utskott

att godkänna förslaget till tidsplan för boksiuts- och budgetarbete 2014

Ledningsutskottet beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
godkänna förslaget till sammanträden för kommunfullmäktige 2014

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 206
att schemat för sammanträden i utskott, kommunstyrelse och fullmäktige flyttas en vecka bakåt i
tiden så att fullmäktiges sammanträde ligger veckan före sportlovsveckan

i övrigt godkänna förslaget till arbetsordning och sammanträden 2014 för kommunstyrelsen och
utskott

utskotten beslutar sina respektive dagar och tider
att godkänna förslaget till tidsplan för boksluts- och budgetarbete 2014

Kommunstyrelsen beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
it förslaget till sammanträdesdagar for fullmäktige 2014 är 17/2, 29/4, 16/6, 8/9, 17/11 och 15/12

Koinmunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att förslaget till sammanträdesdagar för fullmäktige 2014 är 17/2, 29/4, 16/6, 8/9, 17/11 och 15/12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkan1e
] st
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§ 80

Frågor och interpellationer

Dnr 2013.0935.101

Bertil Leneklint (fpl) ställer fråga till Lars Andersson (s) enligt följande.

På dagens ärendelista finns en redovisning av ej flirdigbehandlade motioner etc. Där borde även ha
funnits en situationslista, fogad till dagens handlingar, över “hur tagna beslut i KF löper i
verksamheten” (lägesrapport), som kvitto på två motioner, som kom upp på ful1mktiges bord
2011-09-19 och som godtogs av fullmäktige 20 12-11-30. Vilka förväntningar kan motionärerna
tänkas få ha, att i en framtid som förtroendevald kunna följa de beslut, som tas i fullmäktige, utan
att behöva tillämpa grundforskningar för hur frågor löper i verksaniheterna?

Lars Andersson (s) tackar för frågan och besvarar den med att lova att man ska titta på hur
rapportering om verkställighet av beslut kan utvecklas.
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§ 81 Dnr2012.0776.101

Svar på medborgarförslag om inrättande av Väntjänst i
kommunen

Ett medborgarförslag om inrättande av Väntjänst i kommunen har inkommit från Lars Carnbrand,
Karmansbo. Enligt medborgarf&slaget kan exempelvis arbetslösa personer hitta meningsftill
sysselsättning genom att besöka äldre och/eller funktionsnedsatta personer. Vid dessa besök kan
stöd i form av en pratstund eller promenad vara lämpliga gärningar för att minska ensamheten hos
den aktuella personen.
Sektorchef vård- och omsorg har till kommunstyrelsen upprättat en skrivelse i ärendet där det
framgår att Väntjänst är inrättad samt att utveckling av verksamheten enligt medborgarförslagets
intentioner pågår.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, § 87
t överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 199
överlämna medborgarfbrslaget till vård- och omsorgsutskottet för beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-01-14, § 7
förvaltningen ska utreda frågan

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-09-16, § 109, föreslå kommunfullmäktige
därmed anse medborgarförslaget besvarat

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 182, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag, föreslå
kommunfi.Lllmäktige
fl därmed anse medborgarfrrslaget besvarat

Äldre- och handikappomsorgen har utsett en ansvarig tjänsteman för inrättande av Väntjänst inom
verksamheten. Medel för detta ändamål (100 000 kr) har beviljats av kommunstyrelsen 2013-05-28.
§ 95, genom det riktade statsbidraget till äldre. och handikappomsorgen. En organisation för
Väntjänst är infbrd och arbetet med att rekrytera intresserade och lämpliga personer har påbörjats.
Under tiden pågår verksamheten i en mindre omfattning där två personer deltar.

Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag

g därmed anse medborgarförslaget besvarat

j Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Anmälda motioner och medborgarförslag

Här anmäls de motioner och medborgarfhrslag som lämnats till kommunkansliet efter det att
föredragningslistan har fastställts, samt de som kommit in vid dagens sammanträde.

Inga anmälda motioner och medborgarfhrslag finns inlämnade vid dagens sammanträde.
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Entlediganden

Dnr 2013.1114.102

Roger Lindahl (s) har 2013-11-04 inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i komrnunfullmäktige.
Kommunftfllmäktige har att entlediga honom från uppdraget samt hos länsstyrelsen begära ny
röstsammanräkning.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Roger Lindahl (s) från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige samt
hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning
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§ 84 Dnr2013.0148.102

Valärenden

Kommunfullmäktige har att förrätta val enligt följande.

Val till uppdrag som ombud till stämman för Hedströmmens Vattenförbund efter Barbro Iliou (mp).

Val till uppdrag som ersättare för ombud till stämman för Västmanlands Luftvårdsförbund efter
Barbro Iliou (mp).

Val till ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö.

Kommunfullmäktige har dessutom att nominera en förtroendevald som ledamot i styrelsen för
Hedströmmens Vattenförbund.

Valberedningens ordförande Klaus Jesse (s) franilägger valberedningens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

att till uppdraget som ombud till stämman för Hedströmmens Vattenförbund efter Barbro Iliou (mp)
välja Stig Johansson (s)

att till uppdraget som ersättare för ombud till stämman för Västmanlands Luftvårdsförbund efter
Barbro Iliou (mp) välja Tommy Sunvisson (s)

till uppdraget som ordinarie ledamot i direktionen för kommunalfärbundet VafabMiljö välja
Tommy Sunvis son (s)

att till uppdraget som ersättare i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö välja Stig
Johansson (s)

tj till uppdraget som ledamot i styrelsen för Hedströmmens Vattenförbund nominera Klaus Jesse (s)
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§ 85 Dnr 201 3.0149.002

Delgivningar

Ekomuseum Bergslagen
130916 Dnr2013.0447.106
Styrelseprotokoll 2013-09-06
131106 Dnr 2013.0447.106
Styrelseprotokoll 2013-10-25

Fagersta kommun
131101 Dnr2013.0501.106
Kommunflullmäktige 2013-10-29, § 96, Ombildande av Vafab Miljö AB till kommunalförbunclet
VafabMiljö

Hallstahammars kommun
131011 Dur 2013.0501.106
Komrnunfullmäktige 2013-09-30, § 106, Bildande av kommunaiförbund för avfallshantering

Heby kommun
131108 Dnr2Ol3.0501.106
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 126 VafabMiljö AB, bildandet av ett kommunalförbund
inom avfallsområdet mellan kommunerna i VafabMiljö-regiouen

Landstinget Västmanland
131023 Dnr 20 13.0205.106
Patientnämnden, protokoll 20 13-09-12

Länsstyrelsen Västananlands län
131010 Dnr2013.1010,102
Protokoll Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige i Skinnskatteberg från och med 2013-10-09
till och med 2014-10-31

Norbergs kommun
131017 Dir 2013.1012.101
Kommunftillmäktige 2013-09-30, § 78, Besvarande av motion angående bildande av ett stor-NVU

Norra Västmanlands Samordningsförbund
131011 Dnr2013.0132.106
Styrelsesammanträde, protokoll 2013-09-09

Skinnskattebergs kommun
130903 Dm 2012.0157.101
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag § 149 Svar på medborgarförslag om inhägnad hundgård i
Skinnskatteberg
130903 Dm- 2013.0551.101
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag § 151 Svar på medborgarförslag om hurtdbajspåsar på
strategiska platser inom tätbebyggt område
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§ 85 forts.

130925 Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 20 13-09-19
130910 Komn-iunstyrelsen, protokoll 2013-09-03
131015 Kommunstyrelsen, protokoll 2013-10-08
131028 Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 20 13-10-04
131105 Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2013-10-24
131105 Valnämnden, protokoll 2013-10-28
131114 Kommunstyrelsen, protokoll 2013-11-12

Kommunfullmäktige beslutar

Dnr 2013.0149.002

g lägga delgivningarna till handlingarna


