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Allmänhetens frågestund

1 nga frfign r n all iftin h clcu SI Liii vid dagel Is Samma fl ( ridc.

Justerandes 1 L’drasbestyrkande
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Förslag från fullmäktiges presidium

Ord förand en n Ibrinerar led:, mdi crna inför dagens saininant räde. att rc’ 3 jnsh crlt cl en sanit
frågan om iins’t,sfi-ihe: & st relsen och jiimndcr lyfts ur dagordninuen. Dctia mcd a::led:ing av
at( rcvisionshcri:tclsc oc; rcvisio:srappon iko:ni: För scill flr at: kunn:i skEcks ut :I
lcclainöteriin in lr dagens sammanträde.
[iii dctta kommer att revisorerna i revisionsberättelsen riktar en aninLirkning mot komniunstyrelsen
‘på grund av bristande uppfblj nilig av målstyrningen och dä fiillmäktiges beslut om utarbetande av
niätbara effektcnål inte verkställts’.
I’rcsidic fircslr följakt ligel, mcd anledning av delta, att iircndct Arsrcdtgörclsc och bokslut 2013

S [ inuskattch ergs ko urnun, bordi ägus iii ful huI i ucs nästa sanaiu riide den 1(1 juni samt at
kiimniunstvrclscn fram till dess ges nöjliulcn n:l zv1e 3 lirande ö’cr anntirkningcn.

sign. 1ttdragsbestyrk-anJ

1/ {.1V ‘J4-’



Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Närvarande ledamöter

HtLcdtc —

Lars i\rldcrs5cLI - -—
- x

lpI rIIm Sindor X
s SeijaOjaIa - -

_____

fp! Jan Lejon x
5 Klaus Jesse x
fp! Vunj Lenekl ut x

Birgit iolmqvist
v Fredrik Skog x

m Pcrni!la Danielsson x
Anders Ardersson x

fpl Lhsheth Åberg x
Stig Johansson

s U!CForsbcrg 1 x
fpl Angc!ique Nyström

__

J
x

Sofle Werner“lp

s tony Dölja
fp! l’alruc G5ibom

Charlotte Jansson

: J_1 lelcna \\‘cnicr ——

fpl 1-leléne Jarto
sd Petri Ojala
ni Bo Obcrg
e Roi C Andersson
s Lars—Göran Farnnié
fpl Bertil Lenckllnt
s Yvoiiiic KniseN-Neld
fp!

____

Jansson

Lfr! Eva Turén x — -

[p j Shci!a Imarnovic-Skog 1 —

___________

Zfuster,ndes siun.

H7
U tdraQsbestyrk ande

Skinnskaftebf
xzkfriun

Kounm ii n ht 1 nliik t i ge

§ 13
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T T i Notering

x
x
x

x
x
x
x

xKris:ina I3ergstedl

L_
‘5

Roger lngvarsson

______

Kristina Ohrmér x
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13 furis.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Tjänstgörande ersättare

Eniitlarc

r s Olic Fcrncuist J

_______

s Ioiuiuv Sunvissoij
s Lcw Lovti-Rt,ln

s Kuri Paulsson
IConny Eriksson

s Kim Jansson
(pi Mariann Berg

______ ______ ______ _______

Epi Akta Ek
fp] B rgilta [ht,] in 1 ejon —

_________________________

III) Bengt Abcrg
i lj’ 1

______________________________

v I’c:er Gn:ncigird
Ncuan Ro:h

in Staffan Strid
n Sture Bäckiund
c Rolf Andersson. SllhI,o
c Ulf Kjeilin
mp Karin Ein dström
up Eva Anderberg

Justerandes sign.

Nänarande Notering

tjiiiistör Fji: Stig JohIaIIssot
1 n si gör 1Zr Y ‘uno
Kruseli-Neld

x IpiinsIgör för Sofie Werner

— — - J
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§ 14 Dnr20l4.0335.042

Arsredogörelse och bokslut 2013 för Skinnskattebergs kommun

,\ rsrcd ,‘ is riIIu med bokslut 20’ 3 för S kin::sk ch urgs ko :nniu I:ar upprt 1 s 1 a hos bl as
Iilliuiikt ge.

Ii iii are belia 11(11111 a; ii ren tic 1

Leilningsutskotiet beslutade 201 4-04-02, § 51,
redaktionella ii idn ngar görs i ars rcdogörel 5 Cfl, 5011) däre [ter ii verili milas 1 II

korniminstyrciscu r vidare bcrcdiiing

Kon i’m,ns:vi cl scn b cslutade 201 4—0-1 —1 5. 42, ilires! 1 komixu uRi ii nt5k i
;11.i godkinna uppr1ad ärsrcdogörelsc och boksiul 2013 fir Skinuskactehergs koii:nrnn

lEkonoinkhufcn Föredrar ilrendet

1 firendet yttrar sig Lars Andcrsson (s) och anför konuuunstyrclseordförandens konxnwntarer till
flrsrcdogörelse och bokslut 2013.

Lars Anders son (s) yrkar h i th 1 till pres id i ds irs lag tt bord l gga ircndct till hl lrniikt i gcs
s, nunaniridc d en 1 6 ju ni.

Ko ni iii LE nfLiIl mii kt i ge b esitita r

all hordhigga ärcuidei

Justerandes sign. Iitdragsbestvrkande
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§ 15 Dur 2014.0337.042

Budgetramar 2015 för Skinnskattebergs kommun

F ös lag till lxi dgci ram:ir iZr jr 21)1 5 Ii r uprä 1 at s o h ska bcsl ut as ttv ful Imäk i ge.

Tidigare hvhamlling o ärendet

Lcdningsutskotict beslutade 2014-01—02, 52,
att ett full sifind gt förs 1 ig ned lot al budgetran 1 och fördelning upprit (as, Varefter ilrell dcl
överl jimnas till ko imiunstyrelsen får vidare hered i Hg

Kwnrnu nstyru 1 ii hos tilade 20 4—04 — 1 5 43. Rires kommu ‘‘Full mii kti ge
aU ramen baseras pa 4 400 in Imre

an resultatkravc ska uppuii till 1.5
at: skatten ir ofrändrad 22.51 kr
att ramen ffir -aitiiinndcn ska vari lO 000 r per r under icke vaIr

all mitten för kommunens totala dn fibudget ska vara 219 500 tkr
- Komniuiistyrelsen 215 118 [kr
— Miljö- och hyggnadsniinmdcn 2 730 [kr
- Revisionen 395 [kr
— Val,iiinuid lO [kr
— OvcrfZrrnviidarcri 247 [kr
- Ut ccklingsinedel 1 000 tkr

1 rcndet yttrar sig Lars Andersson (s) och yrkar bifall till komrnuiislyrelscns örsl;ig.

Kommunfulliuiiktige beslutar enligt lornrnuiustvrelscns förslag

att r;Irnen j,ascras p 4 400 invtiare
att rcsultatkravct ska uppgå till 1.5
att skatcn är oröräitdmad 22.51 kr
all ramen fr valnijiunden ska vara lo 030 kr per r under eko ujkir
att ramen fZir kommunens totala driFihudgct ska vara 219 500 tkr
- Konimunstvrclsen 215 IIS kr
- MiljLS- och byggnadsniinmdcn 2 730 tkr
- Revisionen 395 tkr
— \‘alnimnd lO tkr
- Overförmyndaren 247 tkr
- Urvecklingsinedel 1 000 tkr

Juslerundcs sign. Ltdrugsbcstyrkandc
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6 Dar 2014.0225.106

Årsredovisning med bokslut 2013 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, NVU

Drcktioncn för SVU lur övcrlfi:i,nai rsredovis:ii:g iicd bokslul för 203 tII
ncdleinskomnrjncrna för faststäl ande, samt i?rcshir ncdlcr::skonimuncnm alt iIrc(s negativa

om minus 1 552 0(X) kr täcks gcnoa UCi kaphahillskott,
Revisorerna rtir NViJ Iiiisiyrkcr all Frhundcms ledning och direki onen beviljas Insvars Frihet lSr
erksamhctsfirci 2013.

1icligarc heliantilirig av ärendet

Lcdnii:gsuiskolict bc.1u;idc 201-1-04-02. 53
fiinal:ingen nftr irci:dets bcln,ndliin! i koinmunsivrelsen. hns NVU e CIcrlig:ir en redovisning

av allt al cl cl eva l er kom!1] un, kost made:: per c c sal ni ko mmucnti r 0:11 orsaker till at: medel öne:
bland anställda i N\’ Ii jr 1(100 kr 1 izrc fZir kvi ‘mar j iinfZiri med mmiii

Leiln ngsuts kolet beslut mdc vid, re reslå konlill till tull näkt ige
iii godkilnna rsrcdovisning mcd bokslut 2013 flir Norra Vöstmsnlands utbildninsförbund, NVU

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04—15, § 45, lrcsl konimunfullmilkt ge
att godkinna rsrcdnvisning mcd bokslut 2013 fir Norra Västimmnlands utbildnings rbund, NVU
oU ftrc s nc at va rcsul t a om nilmius 1 552 000 kr cks gC10 m eget tal tt 1 ts kot

ircnclci ):trDr sg Lars ;\m:dcrsso:: (s) och vrkr bi blI till kommurisiviclsens liirslat. sait att
förbundets lcdnh och dircklioncn hcviljas rns’ arsfrihet för verksamhetsåret 2013.

ICommunfullmäktige beslutar

odkfinna årsFedovisning ned bokslut 2013 tZr Norra VListrnunhinds utbildi,iciusförbund, NVU
aU 5rcts ncgtuiva resultat oro minus 1 552 000 kr täcks gcnom eget kapitaltUlskott
all fBrbundcts Ictlng och dircklioncn beviljas ansvarsfrihet iSr vcrksiniheisirei 2013

jusierandes sign. Utdrugsbesvrkande

t’ --

1
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§ 17 Dur 2014,02Q3.I 06

Årsredovisning med bokslut 2013 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

LLI nc,i5 und cu a r ö vc,Ii:iuia rsredovi si i g nicd hok5 2013. son’ ska go dkitu as av
ned 1 emskonimun erna

Tidigare behandling av ärendet

LuÉifliflgstuskohIeL beslutade 20 l1—o—02. 54.
;iIl IZirvaltn inge ii in ii r iircndci s heha ud lim i kominunst rcIsen hos 1 önc,iii nndcn c hur frägar
upplysningar on sj ti fr[,::va ro: och felproec it i handIggii i (mcii Saint pi pekar al mmi p crs!it
Fr 5 kinsat teli rgs koi:,mn saknas.

Ledningsutskotiet I,eslutadc vidare föreshi kominunfulliniktige
att godkinna flrsredov i sn ing mcd bokslut 201 3 r Vistman land—Dal armi Löncniinind

Kon niunstvrclscn heslucade 2014-04—15. 46,, enligt cdiii igsutskoUc(s Zirslag, loresla
konimunfu!lir.:iki ge

im godkima rsrcdovisning med bokslut 2013 för \‘iistnianhnd-DaIarn:i Lö::cn5n:nd

Kommunfullmäktige beslutar enligt komrn’instyrelscns förslag

godkänna irs redovisning ned bokslut 20 1 3 fir Vfistniatdand—Dalzi rna 1 Åincnä,nnd

Justerandes sn. lJtdrausbestyrkande
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IS Dnr 20130742.101

Plan för en målinriktad projektstyrning - rapport

Kumnmnfu Il niki ige l,cs lutade 20 13—05 — 13 § 24, att komma nslyrel sen hr 1 up ptlrag att ta fra ni en
plan för ,nIinriktad pwjcktstyrning, som tydligt beskriver hur stora och rcsurskriivande projekt ska
pi a icr;I s. g enonjö ras och rij a upp pi ci s rnki urcrai sä 1. Den ii pi an sku c, ciii iii beslut c
p:esen:eras vid- simmaniridc i cptcIllhcr 2013.

il diga re hetta’ id Ii og av jire odut

Ledningsutskonet beslutade 20! 3—08—! 3. § 133, ftresIi konimunstyrelsen
att cn pi an !Zir proj ek[st yrning ska inklude ras i den int crnko ii [ml lp’ an som ska va ra flird ig till den 3!
december 20l 3
att detta rapporteras till kommun II, !lnfiU iges sa mnmnt ritie den 23 sept e,nbcr 2013

Ko n,minstvrcl sn Ii c lutade 2013—09—03 § 1 42, en! i gi 1 cdiii nus utskottets rs tag
all en p’.a: för prtckl styrning ska inkiuderas i den mi en onimlInla: soir. ska an lhrdiu II den 31
december 2C1 3

t dciii rapporteras t Il kommun fn 1 lmik 1 iges sammant ri dc den 23 sept emil er 20 13

KonimjnCuilniiktiuc beslutade 201 3-09—23. 57.
3gga rappolien nU hand ingania

Ledningsutskottet besluinde 2014-02-IS, 3!
att ge Fdaltningei i uppdrag att ta fran] en plan mr en mfflinriktad prnjektstyrning enligt utskoltets
rekommendationer

Koninuinstyrclscn beslutade 2014-04-15. 48.
att kommuncheftu ges niandat att besluta dels om en proj cktstyrninsniodel L dels vilka typer av
proj ek: son] modellen ska ti:n irdas IZir
nit projekistvniingsniodellen ska redo sas för ko:ninui;si> relsen fr. sai n,niridc den 17 juni

at konmiunsiyrclscn informerar fullmäktige den 29 april om ‘erksiilllighetcn av uppdraget all
utarbeta en plan för milinriktad projektstyning
att ko,nrmins:vrclseu inlomierar fullinjiktige den S september ein vilken modell komrnunzhc [UTI mr
;ait ocii iika lvper av pm eki den ska anvindas för
nit 7inaltningen vid minst ett tilliulle per r, 2014 och 2015, ska avge ligesrappori till
komnrnnstyrelsen, och därvid sirskilt redovisa om och hur modellen anvnIs samt hur
Rirvaltningen har stiirkt sin projcktstyrningskompetens

Koniniuriclicfcn har till Lointriunstyrelsen lämnat en rapport mcd exenipel p5 modeller ftr
pmojckis:vrning. saini Firslag till hur arbeici mcd all fullgöra uppdraget ska slutfömas inkluderat
tidpunkier (Ur rcdovisning till fullrnäkiige

JusterandcstnJfiJidrausbcst3Tkancic

2:
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§ IS hrts. Dur 2013.0742.101

Korn uunclic fen rcdouö r för sin r’ pporl och konjiji unstyrelsens beslut irend et.

Ko ni mo nio lIn,i kl ige hts Intar

!äga rappartei till Ixtndl:marua

- iuscrandes sign. — Utdrugshestvrkande

i- J::

___ _____
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§ lO Drir2OU0937l0l

Svar på motion om att inrätta karriärtjänster

1:: nio on mcd Ri rsi ag om ritt S i TIC;S k-at:eI,crts ko rum ii i ‘iriittar karriiirti än s:crm först cliirarc
och eller Icktor flfm och ned hösten 2011 har inkonunit frr. Carina Sändor (fpl). Pcmla
Da ii clsson (iii) ccli Roi f Andersso fl (c).
Fn tiiiisicskrivec 1 ärendet hr upprätuits.

Tid ign te Ii eha n tiling iv £1 ren dcc

Kor um:ft!lnik;ige beslutade 20 3-09-23, § 66.
att [cmii te ra notio nc’i till kommun styrd sen li5 r hered ni ug

Kominunstyrelsen heslutude 2013-11-12. 214.
att remittera iiiedborgarIorsiagc till hin ahtningeri för yt:randc
att Urendct dircfter tcrkonnncr till koin:nuiistvrelsen för vidare hered:ing

Ko:nnnstyresc: i,DslLiade 201 4-03- 1. § 35.
att notera all verksaini ci cii nrält ni 1:e i ärn rh ist sa ml att verksamhet en har för avsikt att inrätta
vttcrlignr 3 1 :eHr;iiiiIitcr fri och mcd juh 2014

Korn muns: v tel sen ‘es Inlade ‘-idn te hircs) ko Inmu Pil n;ikt ige
alt inntioncii hinnd ans:s l,es arad

Si ni en har h s ljial a 1 crIj uda koi ;i’nun enti möjlig 1) diLl t i :;rä ‘Ij vs: er s nni 1:e lärare med 5 000
kr lönctilhitw efler lektor med 10000kr i lö,,ctiiHhzr. Stalen finansierar dc ökade lönekostnaderna
ned ut statsbidrag suni koniniuncn rekvirerar.
Skol an 5 kl uns kattchcrg 1 mr rck rcwt medel och i nrät at en 1:e lä rartj äcis t jorn 201 4—01 —01 Fran
och ned 1juli 2014 f?ir kommunen niöjlighiet att ciritta ytterligare 3 tjänster mcd stöd av det
riktade statshidragct. Skolan har För avsikt att rekvirera dcssa medel och inritta ytterligare 3
ci iii’s ter. sa tn tim ni agt 4 tj uns ter Crn ad i med 1 juli 201 4.
A uled ningen till att skolan i nie i nriittal tjänst som lekt or ur, att d et inte finns någon mi anst il Id
lärare som uppryller illkoreti för lcklorstjänst.

Koniniunftillnuiktigc beslutar enligt koniniunstyrcisens förslag

att motionen diirmcd anses besvarad

Justerandes sign. UtdragshcstyTkande
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* 20 Dur 2014.036S.Ifll

Motion angående att ge föräldrar valfrihet

IEu mot i on mcd förslag om att kommunen ii för vårdnicisb drag, IILI r 20 1 4—04—1 7 ±o mmii
frän 13o Oherg (m)

Komm im Full rniilI i ge 1, esl liii

övcrlflmna mot on en Ii 1 ko umunstyrel s en för Ii crcdning

Justerandes sin. 1 LTtdraiisbcstyrkande
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§ 21 Dnr2014.0370.10l

Motion angående införande av besökshund inom våra
äldreboenden

:1101 on med rs ag on: an ko:n:tu nen ii: flir l’csöks hund inom ko ulnullens
iilclrcbocndcn har 2014-04-17 inkommit frän Bo Obcrg (m)

Kornim, nfn Il ‘nä Icflgc h esi Litar

att kcrlji,nna iiiotioiicii till koniniunstyrcisen ir hcwdning

Juslerandes sign. Utdrigsbestwkande

- kU

___ ___



Skinnskaeb
xczk0mfllUfl Sammanträdosprotokoll
KoninuiticI(mikige 2014-04-29 Sd 54

§ 22 Dur 20140369.101

Motion angående införande av obligatorisk motion och
styrketräning på arbetstid för kommunanställda

1:: Iletion nmd firsIag sin att knininunci inför minst 2,5 liinit,r c,hliga:orisk ijolion och
stvrRcirii:ing per vccka p arbcts:id {Zr sina anstiIEda. har 2014-04-17 iiikoir.mi frän Bo Obcrg
(in).

Ko ritmu nful Im Ltige beslutar

MI överi unr :111:31 onen till ko una,’ st vrcis si: fl.1r bL- redn

Justerandes sign- L’ldragsbcstyrkande
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23 Dnr 2014,0198,101

Medborgarfärslag om föreningars användande av kommunens
informationstavlor

fl’ ncdbcrgarhFslag nkum 2014-02- —24 ned flirslag om att lZrcningar eller ideeflu
vcrksainhcter ‘crk’sani,ua i Skin,;sattcbcrgs kommun fr nyÉtjzi koninunc iis
rloI,ii:Lt:onsLIcir grcis vid urra,ILC,n:Ing Dc:a för au i arki, Isiin de oik kti’iic:c-r som

pågår år j<onmiuii.

Ko ni mi, nfu Il rnii ht i ge beslut’

iii iv erlnnmi iicdhorgarmrs lagd Ii 1 ko xi ‘ju: s rel sen Rr Ii esT 1: och dirc fl er dcl gi ‘ni ng till
ftiIIniktigc

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

.j HJI %J4L
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24 I)iir 201401 OS. 101

Motion angående att byta lås på äldreomsorgens ytterdörrar

[fl flfl (1 ned [öi slag om att hyl c till sysi cm nied cickt 1 ii ska nycklar, ‘‘1 aggar’’, görs p
ildrcon:nrgcns lokaler. lxir 20:: 4-04—20 inkominil frti 13o Oberu (Ix).

Koninni n fullmäktige bcsl ut’ r

all över) nu a ntfl nnen i II k oinnius st’ rel sen fir heredni ng

riusierandes sign. UtdragsbestyTkande

.
U4j

______



Skinnskattebg
qmrnun Sammanträdcsprotokoll
KonimunRillmäktige 2014-04-2’) Sid. 37

25 Unr 20I40418.lOI

Motion angående alkoholservering på våra äldreboenden

En not ut’ mcd Fd rs lag om tt il låta al Lo hols en c ring på våra ud rcb ocndcn, har 20 1 4—04—2’)
inkommil från Bo Ohcrg (in).

Ko mm LIII [LIII ‘nä ltige hesi tita

It övcr 1 nma nx,I jr,nn till Lo r.inunsl vrd scii b rcdni ii

Jusierandes sign. L’tdragsbestyrkandc

__ ___-__
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26 Dnr 21)14.0415.101

Medborgarförslag om att kommunen bygger en simhall

nwdborgarihrs lag iii[sm 20 14—O4—2 sin att S kinnskat ( ebergs kommun bygger en 5juli all till
:ill in [ii 1 etc n

K onini’’ ,,fii mä kl ige be lutar

att överi imila iiled 1, urgar ilirs lagd tu korn inunstyrels en för [j cx lut oc Ii därefter dcl givni im t Il
runnäkfige

itcrandcs sTun. Utdragsbcstyrkande

____

J 1

_____
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§ 27

Entlediganden

Dur 2014.0299.102
Stig 3 ni’ a is son (s) mr 20 14—03—25 i ciko rum it med l,cgä ra n om elit lediga idc från uppdraget’
som led ,;oi koinni im juli, itiki igu. i cii 1:01 ko Emu,, si vrci sen, ombud liii mma n Zr
il udsi rh11n1ens Vall en i&b ui:d san;t crsM ‘are i di rcktio:ic,i för komiuu mil flirbu i:dc: \‘: fah Ii 1

Koii:t:nfti imiLt igu im r alt uni 1 cdi ga xi nom ft5 n unpdragc: som i cdziz:oi
ko:::inuiiFullmäkjic oj’ ios Uinsstvrciscti hegira in rsLs:inuuairikniiig

Ko numi n ful i mkt ge Ii jr vidare att ciiii cdi ga Stig Joliaiisso,i ( s) från uppd ni g en Som ledamot i
kommunstyrelsun, on,l,ud till stäninian fl5r 1 lcdslröinmcns Vattenförbund s,i,ii som ersättare i
di reki onen fZSr kommunal förbundet Va fabM i Ij ö

Kornrnnnfullniäktige i,esliitar

alt cntiediga Stig JObZI!ISSO[I (s) från uppdraget som ledamot i koinir.unfull,,:iktigc och hos
lä nsstvrei se’: begira ny ras:sa ir.innrikning

Korn nu nfoll n;äktigc Icslu tar vidare

att cnti cdi ga Stig Johansson (s) från uppdragen som leda mot i ko mmunstyrel sen, ombud till
st än, ‘ian fZSr Il cdströ iii ncns Vati enfö rIu id samt som ersät (are i direkt ioncn för

konm,uuriaiförl,undet VafaliMiljö

[Justerandcs sign. Utdragsbcstyrkandc
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28 Dnr 2014.01 76.102

Valärenden

KonununfullmilLtige wir att ftirrfitta ‘al till uppdrag Som Icdainot i komiuu styrelsen, ombud till
s(äniiimn (r 1 lcdstiö,iiiiiciis Vatteiikirl,u,id samt som crsiittarc i direktioncn för
kommunalförbundc: \;ifhb\liijö. saiinlhz:i efier Stig Juli:inssnn Is).

\‘i:bcrcdinngcr, ordiorarde Klaus Jcssc (s) frcdrrir dIKrcdniriuen I5nLag.

Ko ni ml, nfu 11111 ud ige lwsl ut ar enligt v:, Ib ered ni iigdns förs lag

att till uppdragei som I cdainot i koiu,miiistyrelscn eller St g Johans son (s), vi Ij a Le im

1 ovii-Rolén (s)

Komniunfullmäktige leslutar enligt valleredningeiis förslng

att till uppdraget som crsittarc i komniunsire!sei, efter Lcni Lovéii-Rolén (s) la Kerstin
Delfaik (s)

1<0111 ni unful 1 n,äkt ige h L’5 ln tar ciii igi v;i il ‘ert cliii ngcn förslag

att till uppdraget som onili ud till st jimnian fZi r II edst rönimens Votte niDrh und eft er Stig Johansson (s),
vii ja Kristina Ohrinér—J ansso ii (s)

Konirni,i,fullmäkliv beslutar enligt valbereilningens förslag

all ii 1 uppdraget som crsHt are i direkt oDe:, för kommun al Iirbtnde Va flib N Ii Ij ö efter Stig Johans son
(s), viuha Ulf Forsberg (s)
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§ 29

Delgivningar

:komuscu,n Bergslacn
140311 Dar 2014.0087.106
Styrelsen, protokoll 20l4-022

Fagersta komniru.
140307 Dnr 2014.0317.106
Koininu n ful linkt ge, protokoll 201 4—02—25, § 2, K omlilu nal borgen ftir Va fabM i Ij ö AB

II all st a ha ni ni ars korn ni UT’

140224 Dnr20I4.03l7.106
Koiuuiunlal !rnäki gc, sarnman riklesprotokol 20 1 4—02—1 7 Kc mmmnl borgcn ftsr V ahhM

Kurigsörs kommun
140121 Dn,2014.03l7,l06
Kr iinn nful] miki c, sa ulrian 1 iii ( esprot o kol 1 20] 4—01 —13, § 7. Iii ök al 1 nchcl lov och horgca för
VufhbMiljö
141)217 Dnr 2014.0501.106
Konununftillmijktjgc, sammatitrildcsprolokoll 2014-02-10, IS, Styrdokument
Kommunal Rirh undel Va ftihM i Ij ö j iimtc val till förh LlfldCt

Köpings Lonimun
140303 Dur 2011.031 7.106
K ommu ii Il rtiikt i ge, pro:okol 20 14—02—24. 1 5, Va fal,M ilj ö, nh Il an om kolulliuna 1 borgen

Landstingct Vä,Lrnanland
140318 Dur 2014.0145.106
Gerncnsanima niinndcn för hj ilpmcdclsverksainhci och andra snnwerknnsfrgor. Protokoll frän
samnianträde 2014—02—21

tdinsstvrclscn Viistinanlands lim
140310 D,ir2014.0255.l0l
l3cstul 2014-03—07 om in kdmoVursiitarc i kommunfu!lmik-Iigc i SknnskMwbcrg

Norhergs Lonumin

Dur 2014.0293.106
Uincniiinndcn. protokoll 2014-02-26

Norra ‘ästnianlands Utbildnirigsförbuntl, NVU
140320 Dnr 2014.0225.106
Förhuudsdircktioncu, protokoll 2014-03-12 mcd rsrcdovisning och bokslut 2013

1 L’idragsbestvrkandc
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§ 29 foris.

Sid ni’s kattebergs 1(0111111 U Il

140212
Miljö— ccli l,vggnudscuiuindcn, protokoll 2014—01—29
14032)

NI ii ö— och byggna dsni,nndcn. protokoll 201 ‘4—03—1 2
140326
Miljö— och byggnu dsn mmd co, pan ok oU 201 4—03—26
1403 IS
Kommun styrelsen, protokoll 201 4—03—1
140331 Dnr20130917.l0l
Kommunstyrclscu 2014-03-Il, § 36 Svar på inilhinnat rncdborgirförslag om
arbet k Lh{c r för perso tuil Ism fru i ilslwi fl och flirskol
140417
Konmuns:vreIsca. protokoll 2014-1)4-15

Västn,a ni amls Ko in cmi fler och 1 an iis 1 ilig, \‘KL
140306 Dnr 20140239106
Prol okofl fr5 n över)i ggn ing ni cli in ij rna cinän fraii Dcl eg ii ond för C 1 !jflfl3fl5 tiii i nsi cH hg och
Traflkvcrkct 2044)2-13

Kornmunfullniälaige I,estti(ar

att Ligga delgivniigarna till handlingania

Tle,,ndcs siun, L’tdraisbcstyrkande
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