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‘la is ccli tid es sion af en. Ko nniunhusct t isdaucn den 1 6 uni :014 kl. L 8 00 1 9. 15

Beslutande Enligt Zricckning 3U

Övriga deltagare Ulla l3ritI Lj ung, lönechef, (3cmcnsanmm niimndcn För löncstunverkan
Ann Åkerlund, sanrnrdiiare, Norra Viistnianlands SamordningsFörbuiid
Mikael Eriksson, ekonomichef, 30-36
Q,5:an Wi iuö f. firbundsehef. Norra \ t man) and Ii th 1 dni n s förbt, ml. 3
Ninia Pou sh in. koinmu nehe f
Agneta C. 1_undberg. kon,unsekrc:erarc

Iii ses att justera 1 leléne Janio (fpl) ccli Ulf Forsberg (s)

Plats och tid Personal- och kans!iavdclningcn der’ 23 juni 20 4 kl. 16.00

1’aragrar

Ag cia C. Lundberg § 304I

Ord irmdc
.. .
.

-

Seij3 OjaI 30-33. 35-42 Bo Öberg 34

/
Juslerande E7 jr ... 4.*:U.4

1 lelene Janio Ull Forsberg

Anslagsbcvis

Justcringcn har tillkännagivits genuin ansiag

Organ Kommun ni Irnäktige

Sanimanträdesdatum 2014-06-16

Datum för 2014-06-24 Datum för 201 4-07-16
anslags uppsällande anshws nedlagande

Fönaringsplais fZir Personal- och kansliavdelningen
protokollet

Und ers krift
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Allmänhetens frågestund

Inga frågor frn allrnänl:cicn sIW Is vid dngciis sarnmantrde.
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Skinnskattebergs kommurifullmäktige 2010-2014

Närvarande ledamöter

r Lcdai,iötcr fiirVararnicJ f r Notering

Lars Andersson —t — — t t J -

fp1 Carina Sndnr x

______ ____________

s SejacDjuI:i
—-

_____

x

_______

1 —-

fpl Jan Lcjon —

_________

— x 1

______

—

__________

s Kkius Jesse
fpl Vunju Leneklin[ — — x — —. — —

_________________________________

Birgit 1 Iolmqvist x

______________________________

v Fredrik_Skog x
rn Pernilla Daniclsson

x — — —

_________________________________

Anders Andersson
fpl Elisabefli_Åberg

x

______________________________

Olle Fcrnquist x
s Ulf Forsberg

x — —-

_________________________________________

fpl Angcliquc Nyström
mp

T Sofie Wenter —

_________

- — —

io:w_Dölja — -

______

-

[pi Pahc Gilho,,i x

—

—- Charlotle Jansson - x
v Helena Werner

_______

— x
fpl Helénciarno x
sd Petri Ojala —

—— x
m I3oObcrtz x

Rolf Andcrsson x
s - Lars-Göran Famm
fpl 1 Bertil Leek!int x

i s Yvonne Krusell—Neld
I Kristina Bcrgstcdi

— x
Roger Irigvarsson
KisIi,ia Olirmér
Jansson

Justerandes sign. Utdragshestvrkande

5 x

3F lEva Turen x
mp Sheila Imamovic-Skog x
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fpl
fpl
v
v
In

ni

Birgitta Thulin Lejon
Be:ut Åberg

—

Peter Ganunelgård —-

Nettan Roth
Staffiin Strid
Sture Bäcklund
Rolf Andersson. SilLbo

H_________
E

1 Jusiendessiiii Utdngsbestyrkande

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Tjänstgörande ersättare

1 Frsiittarc jNiirv;irande jNotering —-______

s Tommy Sunvisson
Lena Lovén-RoI tn X jänstör JOF Roger Ingvarsson
Kurt Paulsson

- — —

Konny Eriksson
Kim Jansson
Bertil Skog

_____ _________________

fpl Mariann Berg

_________________ __________________________

fil Ainalik

_________

— -

_________________

-

fpl

x

cl Ulf Kjcl!i:i
t -— —mp 1 Karin L:nastrom

nti Eva Anderberg

_____

Tjänstuör Rk \ndcrs
And: rs sri ii

Tjiinstg5r tr Soiji Vcr.ier
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3’ Dnr 2014.0293.1 (if,

Västmanland-Dalarna Lönenämnd — information

Årsred Dvi sn ing 20 13 för Vist manland— Dalarna I..öneni mixl behandlad es vid ful I,iiäkl iges
saininaritrdc 2014-04—29. Vid dagens samiiiantr5dc informerar löriechelen om del gangna året,
aktuellt just nu och planer för år 2015, saint besvarar frågor från Icdainötcrnzi.

önediefe; reduuör 1r vcrksan;heicn mcd öncsunice ii Lonununenn Fagersia A’ esta,
1 ledeinorci, Norherg och Skinnskailebcrg. Vcrksamlici en omfattar löner och arvoden för 9 500 om
1,8 miljarder kronor och 20 aiistiIlda, Pensionsskuldcn r nu reglerad i bokslut 2013 och de sirskilda
medel son’ erhö 1 s för 201 3 har nie behövts tas ans pr k. Ett flertal anstö II da kommer att
pension den iLirmasie tiden vilket inte jr oroande då kompetens Försörjningen år rygad genofli
sarskrl da insats r all nIb ida och 1 rämi nyans ti Ida.

Pcri:ilia Danielsson (in) stäNcr en fråga som l,csvaras av löneclieftn.

Ord fZira id en tackar För iii lormal n ncn,

KommunfuLlmäktige besLutar

att notera inRi mat 00cr. ti 1 protoko 1 Id

Justerandes siun. 1
UtdraiLsbest\Tkande
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§ 32 Dur 2014.0090.106

Årsredovisning 2013 för Norra Västmanlands Samordriingsförbund

Ärsralnvi sni ng 20 13 för Norra Vfis niani ands Sa’ lmrd ni ius örb und 5 nilS uppriI Lii.
SamordningstZirhundc:s s:yrelsc l:ar 2014—03-12, § ID. beslutat att godk5nna
årsredovisningen och 1 ägga den till hand 1 ngarlm -

Enligt IZirhundsurdningen sa stvrcsen nonl tre iijiiadcr efter råiLcnskaps5rcts ugåti övcrl:iiii
rsboksjiit Dcl) irsredovisninu till brhundsmedlcmmarna och tU) iv dessa utsedda revisnrcr
SamordniiigsRsrhundcts räkenskaper, ärsrcdovisni ‘ic samt styrelsens frvaltning. ska granskas av
en revisor för varje lZirbundsmedjeins räkning. Den för kommunerna gcmensarnnm revisorn välj
av Fagersta kommunfullmliktige.
Fullmäktige lmr att godkänna rsrcdovi sniugen sa ut beimndi a frågan om a nsvars fri het 1Z5r Norra
Väst mani an ds Saniordni ngs firbuj id 20! 3.
Vid dagens saniiuanträdc presenterar sig förbundets nya saiuordtiare och föredrar rsredovisniugen.

snin är iktuellt lust nu och planer för år 2015. samt besvarar frågor frän lcdEiniöI enla

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskotlcl beslutade 2014-04—30, § 74, fYircsI kommunfullniäktige
att godkänna Ärsredovisning 2013 För Norra Västnianlands Samordningsftirhund
att tillstyrka revisorernas förslag att hevilja ansvars frihet ifir styrelsens ledamöter för
vcrksamhctsret 2013

KonmmnstyreIsn hslnad 2(H4-05-20. § 70. enilm dnbgsutskoHets förslac. föreslå
koi in lm full In 1 k tig
all godkänna Årsredovisning 2013 för Norra Viistnmnlands Sa:llordningsförhund
att tillstyrka re’-isoremzs förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter iir
erksa,nlictsärct 201 3

Den nya sainordnaren för förbundet inleder med att presentera sig. SamordningslZirhundet har nästa
är existerat i tio år i och med 2005 års lagom samordningslZirbund. Förbundets uppgifter är att
underlätta en effektiv resursallviilidn!nL’, göra utvärderingsinsatser, arbeta mcd samordningsteam,
strukturen för samverkan samt kompetcnsutvcckli!Ig, Det arbetas nu tvdliuare än tidigare med
integrerad sams erkan, dc: vilL säta an ra mvndighetcn’.a au jobba snmnare till vardags.
Utbildningarna i hisningsfbkuscrat arbetssätt fortsätter att vara vikliga Arbetet de tre
samordningstearnen ir det viktigaste, där resultatet :ir 2013 var att 6S av 152 deltagare avslutades
ilkct utgör 544%jinlfört ned rikets 37°

Kommunfullmäktige I,cslutar, enligt kornrnnnstyrclscns förslng

att godkänna Årsrcdovisning 2013 lur Norra Västinanlands Sainordningsriirhund
att tillstyrka revisorernas försiag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för
verksamhetsåret 20 13

‘ Justerandes sign. ttdragshestvrkandc

/LJ(r
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33 Dnr 20140145106

Arsredovisning 2013 för Hjälpmedelscentrum samt
verksamhetsberättelse för Gemensamma nämnden 2013

Gcincnsainnm nämnden fZSr 1 Ij ilpmedelsverksarnhel och andra sainvcrkarisfrgor har överlämnat
årsredovisning fZir 1 ljälpinedelsccnlrum 2013 saint vcrksamlietsbcräuclsc för nämnden 2013, till
liii ni dinä nncn.
[nI igt rcglenientct ska nänuidcn varje r i en firsbcrittclse redovisa sin vcrksamhct Som delges
rcspckt ive parts Fullmäktige. Dcii gemcnsuciinia nämnden ska graTiskos av revisorer hos var ud’ cii
n dc s3lnverkande pnrlcrna. revisorenn Iu,n sannrhcia.

• till mäkt i ge h:i r att godk in:m rs,edo vi snixgcn 20 13.

Flugan behandling av ärendel

Ledningsutskottet beslutade 2014-04-30, 75, flircsI kommunfullnjäktige
all godkänna Arsrcdovisning för I-ljälpmedclsccnlrum 2013 samt verksamhetsberiittclse 2013 för
Gemcnsamnm nänmdcn för hjiilpnicdelsfrågur och andra sainverka,isfrgor

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-20, § 71, enligi ledningsutskoticis Rirslag, ifireslå
ko mrnunful hnLiktige
att godkänna Arsrcdu’isriirig ftr I-ljiilpmedelsccntrurn 2013 saint vcrksanilictsbcriittclse 2013 För
Gcnicnsantnia nämnden mr li.iälpiticdcls rrgor och andra sarnverkaus [ruor

I’emi Il a Danielsson (m) amnäler jiiv.

Kon.rnuiifnflrnäklige leslnlar enligt kunhlnhll tyreIsL’n förslag

all godkänna Årsredovisning rdr l-Ijiilpmedclscenirum 2013 saint vcrksanihetshcrättelsc 2013 rör
Gcmensanui,a nämnden för IijäIpmedelsfrgor och andra samverkansfrgor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

bat
r
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34 Dur 2014.0335.042

Årsredogörelse och bokslut 2013 för Skinriskattebergs kommun

Årsrcdoisnint med bokslut 2013 för Skinijskattebcrgs kommun har ulprätttfls och ska hesluLs av
fullmäktige. Revisionsberättelse och rcvisionsrapport finns upprättade. Revisionen riktar
anniLirknog mot komrnunstyrelscn på grund LIV bri staiidc uppföljning av målstyrningcn och då
Ii, llir.1k1 ges b -jul om u’ ar1,c ande iv rjHl,ara ciTek: n;:iI inte verks: iiis - R c’ is nncn Il styrker
emelciiitl att fiuIIntiktige hcviliar ansvarsfrihet för konimunsivrelsen. övriga njn’rnder saint dc
enskilda Iedaintcria i dessa organ, samt att irsrcdnvininge:; Zir Skinnskattcbcrgs kommun
w,dkäitus
KomnninsI yre Isen har lämnat cl yttrande iii d an 1 cdiii Hg av revisionsanmärkn ingen.

Kommun Iii Il niikt ges presid uni Ii ar uppriittat ett förs tag t 1 hcslu t. som ii nehiir
att pres det (ö reslär kommun Full fläkt ge bes 1 ola
III natem revisioncns anmlirkning till protokollet

hevilja aisvrsfrihct för komntunstyrelscn och näin:der saint dc enskilda ledamöterna i dessa
nrL’an
iii godkiinna Arsrcdovisning och bokslut f3r Skinnskaltehergs kommun 2013

Ii diga re be liandli tig av äro ud et

I edni ngsutskoi et bes utade 201 4—01 —02, § 51,
au rcdakti,xclL ändringar görs i rsrcdogörelscn. som därefter crlärunas till
kommunstyrelsen för vidare heredning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-15, § 42, föreslå koinmunfullmiiktige
att godkänna upprättad årsredogörclse och bokslut 2013 för Skinnskattebcrgs kommun

Konununful!mäktige tnslutadc 20l4_0i29. 14.
nu bordlägga ärendet

Komniunstyreken beslutade 2014-05-20, § 72,
att anta dcl upprättade firslagcl till yttrande tillagt den Icxt som beskriver bakgrunden

1 ärendet ylirar sig revisor I-lcnrv Bäck (v) och anför motiven till rcvisorcrnas anmärkning angående
mMstvrningen. 1-Ian anför bland annat att niälstvrning är rne:iingsös: sin det saknas systcni för
uppföljning ock utvärdering. och näten måste vara mähara. Detta kritiserar revisorenia
avsaknaden av. Kon,munstyrclscns tidigare svar på revisorernas niångåriga kritik angående mål och
inålstyrning, har inte andats handlingskraft ifråga om att vidareutveck]a styrmodellen genom
mätbara cFfcktmäl utan ställt sig passiv till kritiken, Sammantagct gör detta att revisorerna nu höjer
tontäget.

- Justerandes sktn. — Utdrausbestyrkande

Lt
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34 foris. Dnr 2014.0335042

Komniiinfn Il mii klige beslutar cii ligi rusi di ets förslag

att iiotcra revisionci’s ariiurkning till protooIIcÉ
att Ii cvi J a,isvars Bil id Rh ko mifiuns yrc Isen och flII1 ‘‘LIC F sa nu dc cnski Ida edamöterna i dessa
oruan

goJknna Ärsrcdovisni,: orh bokslut ZSr Sk nkancbcrgs ko,imun 2U 13

Justerdes siim. Utdragsbestyrkande
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§ 35 Dnr 2014 ,040U{)46

Årsredovisning 2013 för Pontus Nohres stiftelse II och III

Arsrcdovisnfng fZir r kenskapsrc 2013 ir Ponlus Nohrcs stiftcIs II och III har uppr5ttnls och ska
godkännas av fullmäktige.
Sk innsk, tt chergs kommun är Cd rya!! are s ti ftc Is er-in.

lidigare I,eh,Lndli;111av ärendet

Ledningsul skottet beslutade 201 4—04—3 0 § 70, flires konununfu Ilmiikt i ge
all godklinna irsrcdovisning IZir rlikenskupsret 2013 tUr I’oiflus Nnhres stifielse Il ccli III

Komiuunsi’relssi: beslutade 201 4-05—20. 67, enligi lcdninLsul.skoncts lUrslag. tUreshi
kommun lu 1 lnikt i
att godkinim irsrcdov;sriing För rikcnsapsirct 2013 För Pon:us Nolircs stiftelse Il och III

Komrnuiifullniiktige beslutar, enligt koiiirnnnstyrclsens förslag

all godkönm £inrcdovisninu flir rikcnskapsret 2013 för Pontus Niihrcs stillclse II och III

Juscerandes sign. Iitdngsbestvrkande
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36 Dn, 201-1.0509 0-12

Begäran om omfördelning av investeringsmedel i 2014 års budget

1 en ijänsieskrivelse frän fönaltninges franifZirs en l,eufiran om alt 1 mkr ur 2014 års
investeri ngsbu dgei avsatta till rescrvva tieni edning R iddarhyi tan—S ki nnsk fil cherg,
omflirdclas ni! upprustning av badpiatser i komniuncu
Sorr.nnrcn 2013 ptböijdcs iRith irhmsigirrkr fln:,nsicradc niud AIA-incdcL Fr r 2914
iskadcs ir.vcs.eringsi-.icdcl som inte beviljades. Ln tidsplan filr unprnsiningsnrbelel har lriui:s fram

‘110111 Rin:iltaingcn. oli mIsitilingen r att förbiitrhuar ska gentiltiföras till stor dci uncle,
sommar cc: öst 2(11 4 och alt p anen ska va ra cno, ‘iförd fullt ut till h:tdsiiso igen 20 1 5

‘Få digare Ii ella fl dli ,ig av ii re ud et

Kommunslyrelsen hcslu;adc 2014—05—20. § 69. IZireshi ko,umunfitl mikiigc
1 mkr ur 2014 iir i:vesicriiigsi,udgei ivsatla till rcscnvaten:edning Riddarlivuan—

Sk i msk a ch rg, oinfördeas il L upprustning av hadplritscr komrnuiicn

1 irendet yttrar sig Lars Andersson (s), samt yrkar bl fall II koniiiiunstyrclscns Rirslag.

Kommunfullmäklige lieslutar, enligt kommunstyrciscus förslag

alt 1 mkr ur 2014 rs investcringsbudgct avsatta till resenvattenledning Riddarliyitan
Skinnskattebcrg, oinflirdelas till upprustning av badplatser i kommunen

Justerwdcs sign.
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37 Dnr 2013.0642.101

Svar på motion — Behåll huset med gymnastik- och slöjdsal i
Riddarhyttan

IF ii motion om att b eliMla huset med uylnna sti k— och s löj dsal i R ddarhytta n, har inkommit från
Carina Stridor (fp!) och Rolf Andersson (c)
En tiinsi eskr: &s i ircndc har uppri:tals.

[id iga re be ImmIli ii g av ärcii il et

Kommun ful ni ki ige beslutade 20 13—06 —1 7, § 42,
att överi nina mot o ten till ko En mu itstyre (sen för beredni lm

Kun:mu:jstyrelsen hcsluadc 2013-09-03, 150.
att övcrlUmna niotionen till tekniska utskottet Ptir lc7cdning

lekniska utskottet beslutade 2013-10-24, § 91,
att förval [ni ugen för i uppdrag alt h crcda frigan och 1 erkonmm med ffi rslag

tekniska utskottet beslutade 2014-01-09. § 8,
alt ge tf ckiorcIicCcn 1 uppdrag ‘tt hcdöm:i om det ir tekniskt möjligt att tillmölcsg3 molionjirenias
fZirshig och vilka kostnaderna skulle vara

Tekniska utskottet heslulade 201 4-02—17. * 22,
att ge (tirvallningen i uppdrag all bereda frågan vidare med att undersöka en hellietslösning för
anvjnd,xi,,gcn av den Cd skolbyggnaden

tekniska utskc’Pc beslujade 2014-04-29. 36.förcsö kommunMyrelsen
scktorchefen fr befbgenhetcn att fortsätta driva arhcte[ mcd alt försöka hHta e:1, all’ L::dnng för

lokalerna, samt alt utreda alternativa sitl att latitera loken för att mi iska kostnaderna

tekniska utskottet beslutade vidare alt Fdresl komnjunfullmiiktige
att motionen anses besvara

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-05-20, 80,
ni notera iii prolokollet att sek:orchefcn h:,r hefogcnheicn att [ortsijila dri’a arbetet ned alt
försöka Ii illa en an indning för lokalerna, samt att utreda ahtcnmi iva .sLht att hantera lokalen för att
minska kostnaderna

Kommunstyrelsen beslutade vidare, enligt 1 ekniska ni skottets fbrslag, ftircs!
kommun lUt ImEiki ige
alt motionen anses besvarad

Justeradcs sign litdraashestvrkandc
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§ 37 forts. Dur 2013,0642 lO!

1 ircndtl «tirar sig Tony llö!ja (s) szna yrkar bifall :iIl komm[Insiyrclscns orslag.

Ko ni mi’ nful 1 ini kl ige Ii es) ut nr, c,iIi I ko ni ni ‘in sty rels eiis förs lag

att motionen anses besvarad

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

‘‘&F
1
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438 Dnr20140225106

Norra ‘iistrnanIauds UII,il.Ini,isföri,nnd, NVU — inlbrrnation

Års redovisning 2(113 för No rTa Viist mani a nds Ut b i dni ngs Rirbund, N V U, behandlades vid
II nä kt ges saniii ‘at it riid e 2(11 4—04—29 Vid dagens saumnot rädc i ntbrrncrar r bundsel ic fei om det

Ling:)a rct, aktujclI just in: och planer för ur 2015, sann l,cs firar frigor från lcdnö:eri)a

Förbundselieren redogör ingiiende flir ymnasieiSrbundcts verksamhet lUr åren 2014 och 2015. Fn
lång flhljd av är har nedskärningar i verksanilic(c,i varil legio, dock inte i är. Tvärtom har en kraftig
ökning av SF 1—ut bildningar skett, och den ökn 1 ngcn pågår Ccii thrand c. :\ ita 1 et bs ni oc 1 Ungdomar
1 nr öka’ 5 mi anhön g 1 nvanj ring, 1 k so:n ö ri ca ivanl ä:id i och ensanik Dmniantl
il ykti ngl,a rnungdo:nar de si s:iiämndi i ett konsi ant Il öde unorn at LV U—b ocitden fl uns i saint 1 ign
ko rr.muncr. Dc:’ s era i all y [ni ngen fanns i ute med i beräkti nuarna Rir är 201 4. E ‘a erna i itäkt er Ii nr
ökat, exempelvis ifir yrkcsinriktadc uthildningnr. iucn ocks, kostnaderna.
Till hudgct 20 1 5 har iis Ln ud ned PIUS 7 mkr gj ii ris flir fra in Rirallt ökn i tig Iv SF1 —utb 1 diii ug där det
heriiknas en fördubbling från och nied nu och framåt. Rätten till SFI—undervisning kan koiiima genom
ny lagstiftning, och det står nu 120 personer i kö för undenisning,
F örh und ci arb i nr st indigt mcii at niöl a saniliii 1 ets b cliu som cxc mpe 1 vis ut veck 1 ing av
Siirivnin3siets program.

Fn förändring av zirlietsinmielihl et för lämr.ia koninier att ske sf att det administratka arbetet ska
‘ni nsk as. Inom vå år koninier två adni iiis [ra Ii Va ii ä Ist er 1 b eliövas på kansli cl - Del ni ilhi id
karriärtjiinster för lirare kommer det att innebära ökade löickostnadcr om de ska vara
tillsvidarctjänstcr efter år 2016. Från år 2015 infZrs lärarlegitimatiun vilket innebär att ett flertal
anställda lärare inte får sätta betyg, utan detta ska göras av andra lärare, vilket också ökar
kostnaderna.
L’tökn igen korn ,icr att med lUra ett ökat loka bd lov till åren 201 5.
Noteras hör alt nicdlcinshidragcn från koniniunenia .ir b äkrmadc pä historiska da:, och inte
anpassade till dcl flöde av studerande som nu kan scs. Förbundet söker ncksi medel cxternl utanför
medlenis avgift en.
Gymnasiecleverna tar i det nya systemet numera examen efter sitt tredje år, och i NVU blev
resultatet att 78 % klarade examen och resten fick studiebevis, att jäniföra mcd riket 75 %.
Skinnsknltchcrgsclcverna i NVU isadc i är en kraftig inir.skning: 53 ‘ klarade cxamci] mot S6
förra året, vilket ska analyseras. VKl: studie om dropouts från gvn::asic[ är också viktig att
analysera Noteras hör att skolor utanför NVU inte Iiimnnzr ut unpiftcr om resulta:en För våra’
e ev er -

Lena {ovén (s) ställer en fråua som besvaras av tUrbundscliefln.

KornmunfnlInuikigc I,cshitar

‘it noteu i fonn innen till protokoikt

Justerandes sign. Ljtdragsbcstvrkande

4zfl
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39 Dur 20140198.101

Motion angående att byta lås på äldreomsorgens ytterdörrar

En nio nn mcd ii rsl ag om ‘:1 bvi c iii c:l sy si cm med elektroniska wc klar. gar, görs p[i
dreomsorgcns lokaler. har 2014-04—29 inkn,nmi frin Bo Ohcrg (ni)

Tidigare huliand Ii ug av i rend el

KoinninniU]mik;igc bcslutzdc 2014-04-29. § 24.
att övc rlflmna mot ioncn till ko n’m, styrelse’ för bcrcdning

Kommunstyrcisen beslulade 2011-05-20, § 84, fZresl kommunIulImkIige
Ml avsI motionen

Ko in ni ii ufu 1 mia Itie l,es 1 “tar enligt ko huu ii nsl vrclsc ‘is förs,

att avsl niutionen

Justcrandes sign. Utdragsbestyrkande

-xfl. £‘ft



Skinnskattebergs
kömtnun

l(ornmuntulliniiktigu

§ 40

Samm anträd es protokoll
2014-06-! Sid. 58

Valärenden

Dnr 20140525.114
lind s linusrätt har i protokoll 20! 4-05—2 1 bes lulat en! lediga nfiiundcmannun j\ sa

Gråberg, tidigare thikhokförd Skinnskaltchcrus kommun.
Ti ngsri ten gör ii ii anni au ti 1 Ski nns katteb ergs kommun ont val iv ny nu’ ‘iii dcnia n fZir
unandatpcrioden till och ned 2014—12—31 -

1 ircnde t vt(:-ar sig -aIbercdnhgctis ord Zkande Klaus lesse (s) c± rircslr 1 Ieénc Juruio (fpl) till
uppdragcl SO!U ni mtitl eluail

KornrnunfuIImiltige beslutar

a,l utsc llc!é::eiamo Ul) till ninmdcnmn efter Asa Grhcrg (c) iiiridcn till ocn med 2014—12—31
pnrnilan om ny nin:ndc,nan görs till \‘ästnianl;unds ‘1 ingsräll



Skinnskattebér
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41

Delgivningar

lanilslingu iIpna,iInniI
1404:0 Dnr20l40355.106
I.ands:irigsstvrcscn, pro:okullsuidrau 94 Fönroci;dcnmnaorganisaiou 2014-2018 (giiller
6 emcnsa mrna iii ,nnd en l?ir Ijiiipmedc) s fragor ni. In)

lä as s tvrelsc ii Vä stina ala ad s län
140310 Dur 20140486.101
Beslut 2014-05—13 om ny Icdnrnol’crsiitmrc kointiiunfuIImiLtigc i Skinnskaitcher

Skinn s kait cli e rgs kommu ii

140519
Milj(i- och hyggnidsninrndcpi. protoko)I 2014-05-07
140527
Kommunstyrelsen, protokoll 2014-05-20

Svcrgcs Komnnutcr och Lnmlsting, SKI.
l404 1 Dur 20140092.101
CirkuUi 14:15 Vq’ropositioucn lZir ur 2014
140422 Dnr 2014 0066106
Styrclsen, meddelande nr 1 SK L:s samnianirildespirin 2015
140422 Dnr2014.0092.l0l

Kornn.nnfullmäktigc l,cslntar

in Uigg:i dclgviii uganla i Il Iaadl i rlg fln

riusterandes sign. Utdragsbestyrkande 1


