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X5 1 )nr 2i, 4.0690.003

Jävspolicy

Koininiinfullmflktige wir tF;nl 11)15)— och hvgrziiadsn5,uiiclcii iiullwil cii sia ivclsc dir del h:inig:ir
all ,i:iinndcn uppniirksannn;ils fri l:omnwniciis bristande r,,liiicr 1’ seende opailiskhei.
ii,trcscLonl1ikt och bisysslor. \nl flintyrcIsens revision 21)13—12—IT, av konimuncns

Ii’ s,i,cdelslcontrolh riktades kritik nuit numndcn p[ grund iv i’ .akinici av policy angcicndc
opaiiisklict, ititressekonfliki c,cli hisyssior. Kritiken FnmifVrdcg iveii vid iiiotsvarandc le isinhi

2010.
Miiniidcii MrcsI,r nu att Lniiiiiitiiiltilliiniktige kltfd)iiflar en flfl SildIlicy (iiiflflttaii(Te k{lImluIIICIls hela
vcrI:smiiet. l(ciinnitiiistyrelscii lur heretts tilillulle att yttra sig i rcntIet.

‘si esk ii veT ser i flrcncl et har upp iitt its.
1 ulliiiiilaiges preshliiini hireslar ‘tt koiiniitiiistyrclscn ges i tipidtuig att ta Craiii ett UiisIiu till
Jnsptlicy som ska gHlla oltiker och anstillda och nitetLIi tipartisklict. intressekonllikt Lii

h syssla

IiiIi:,rc helh:IiidIi,iL:Iväre,nlci

NliI;ö— cc! bvgi,adsnhit,dcn beslutade 2014—U5—07. 35.
or’ Itiunge,: ‘.xIi:iuzr ett :,_:Ig till skrivelse st’,,; Zrc>ir 1: niu:lltiikigc t titfc,,na ci,

j :t’ s1ol LV

iii flIgci iii skrivelse iven ska heskiiva bakgrunden liii IILildet drdet fiaingir iii IinsstreIscn
r,ki:il lriitik not I<oinmuicii ud gLilomlt,flT revision, tleccnl,cr 2()I 3

Miljö— och hyggiiadsiiiinnden bcslijtidc 2014—06—18, § 5S.
all ndLLnna [irslaget liii skriwise och ta (Tell Som sin egen

Koinniunlullnilkuges presidiuni dvcrliinmade 2014—09—10, tdrslaget till kommnnstyrelscii ir
yttrande.

ledningsutskottet beslutndw 201 4_()oJ_j 8, § 140,
att iiinalttungcn fTir i uppdrag att ge firslag till yttrande till utskottets sani,m,ntride dcii IS oktober
2014

Icilninasuiskomtet hcsluti:de 204-H)-15. 157.
ii: a ge vrrandc flr ko mmm’’, st’ el sens räk ni im ti i iiikt i tcs pres diun cal gt upprii ma förslag

KonnntmnfullniäUige liuslular

all ki mmtin sI y rel sen ues 1 uppdrag alt a fram ett törs lag IiI Ii ivsp ol le som sk, gi lii pol lik ur och
mst iII di ,cTi inne flitt a opa rt i skliei nI reS sekonti ikt oc h sy ss’’

jracs sign$’ 7 Utdragsbcstyrkandc
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§ 86 Dnr 2014.11 X8.IOI

Medborgarförslag om avdrag på matkostnader för boende inom
kommunens äldreomsorg, vid vistelse på lasarett

tI iictII igirIrslig Iuir ‘ikotuinit att ‘‘ lrw gin I1: ii,:,tkostii:itlci ur boende inom
koniniuiicnsildrcoiiisog, id istclsc p[ Lis:irctI i ‘a’d.

I(oiniiuinhilliuiildige besluta,

ut OVCLI3HIWL nickltn.r2arlo,Iauct till lWILLIIILIlr1VrclScLI hcrt_(ltliIIg

- —

T iJIdrgiiesIvrLunJ —
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S7 ir2142227i01

Medborgarförslag om bullerfritt område mellan sjöar i södra
kommundelen

I:ti mcdhor aiIörslau nu in[oinmil o’’i Lit oulridct nicllaii sjtbriia Vfgsjön, sIori och lilla (i icn.
RöIösjön och Lundbysjiii i berörda kommuncr ivcrsiktspIaiiei dokitncnieras som ett ‘stort
IlLIlleririli, tyst och orört ciriirådc,

I(oiiiiiiiiiiftiIIiiiiiIIige beslutar

it: crInna g:i tirsi:Ic till nI!I:11u::svrciscn ör ilcsta L:Fc:Cr delgi’ ii.iiw :ii

Justerandes si - Y Utdragsbcstvrkande
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Anmälda motioner och medborgarförslag

;tiii:jls dc :i:olio:;cr och :ucdbo:L’iriiIsl:u! so: limixts lii oin:;t,nka:;slc: clicr dci :111

li’rcdiaziiiigsli>iaii hi- fsisiiilIs. sam: dc Sill! l;c:llnhi: vid (IlCflS samina:,rdc

ii n,otit,ii mr nki,miuji [Ll1 1 irs Aiitlcrssnii {s), l-rctlrik Skog (v) och Slicila Inrin,ovic Skog mp),
mcd F(irslng all dc lIlcdLl soiii konniti,ikilkuil;Iigc aiisl:nii 20 5 liii oppLsII ionsrtd. 450 ODD la, ka
;itcrlur:is till comsnrgcll och till viss dcl kompcwLa dr dc ncddtagningr som
I,udgctbcrclniinicti gjort i cit tidigare skcdc

I(omiuiinliillniiiktigv I,esluLr

flvcrkiinini motionen till koinniunstyrclseii flir hcrc(lliimig

Justerandes sign.5 ‘Lj Utdragsbcstyrkande
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SV Dnr 20141255.IVI

Förslag om återinföraride av överförmyndarnämnd

övcrRirmyitdarcn (ö1) ir en egen myndighet IikstilIs mcd «inlnd i konununcus orgaiiisaliohi.
budget och bokslut. 1 kron jiidriiw av tilkimpningeii av lagen £ir2005, gjordes (lot möjligt att
i icisun det tiJpdr:luct, Iket ir 2(i(J(, fliiaiiledde koiinuiltillin:iktigc tt niiisI<a det
iitiI :raiulc iL:mm!ci, lik Iu:i!:ci ( )l ) i sii::ba:d luLU bt.pxiuiigar iii:,u dcii ,i:;skri
rgxIIis:t::a:;CIL Nr u:Il,:Ilag,2:rcn or (i crIirn:vndarc se::ar g;k i peIIsIo;i. ‘Ing sig

övcrkrniyntizircn att tih5ra även (tel (idel, i nlyndigl}ctcIls crksainhict.
litligt Iis’u’ ‘flj’MZ23 ska det oSsä c::1i1: lag linnas tfl ersIt:;rc för

öci 1 ridzrc:i. ;i;cii ticksfiaIdu, id dc: iIIrH;c.
1 ulInkiige bcs)uladt sen:nc 2(fl2—1 1—1 ‘). 95, att ulptlIaeeI SOm ö-crFörnindire iillik;i
luandgare ipplufli. saint att principen ska ‘am alt crks:inhl,LIcil leds och slrs politiskt gLutili

brirncnclcuppdrag suni övcrtirmyndirc ((il) och att arbetet sköts av Iiat,dIivande ljiinsteinaii.
Den nuvarande situatioluen i komnitinen jr all den politiski valda övcrIrmyiidriicn även ul(ir
untidhiggares uppgiller pi deltid 40%.
Kt’iiimunfhIIiuiäktigc alheredning IUrcsl[ir il dcii nuvarande politiska orgaiiisatioiueii med 1
ö crtcirniyndare och 1 ci sjltaic, ska tttölis till ci’ övcrkjriiividari,imiuI mcd 3 ledamöter ucli 2
ersättare.

lidigaru lieliandlicig :‘viircndcl

Valhcicdiiiiugcii beslutade 2U14— 2—1 (1, § 2, f(iiesli koiuunutiiufuflmiktigc
alt tcr,nIiri verföi-nuyiidarnflnund nicti ledaiiiöter och 2 ersfltlarc

1 jirericiet yttrar sig Aticilt Arvidsson (s), Carina Sandor ([pI), Slicila Imanw ic Skog (nup), Fredrik
Skog ( v) och loi ty 1 lö Ij

(hcrlöruuu,tI:,reii IFlissr1llu :\i:crt (lp1) oinheds av ‘abcrednngcius nrdRrii:dc Anc;h :\r’i[]ssiIn
(s att inte dela i liclu:tuding av och beslul 1 detia irerde grund avjäv

A; CI Arv idsson ( s) fi am r va h cada i ngens rslag cc It yrkar b al ti 1 dcl

Carina Siiulur ( J,l ) rainmr alt (rciguiu snu ivcrfrinviidrc eller nämnd jr renuf,l För diskussion
ilioni SKL, Sveriges Kommuner och 1_andsting ton rkar att ärendet remitteras till
kommunstyrci sen fir att belysas mi Frfn 1 Sk i nnskatiebcrgs ko mimin fZirut sät 1 ni ngar, och därnucd
lämpligen inki tidens i pgäcnde organi sats nsutrcdni ng

She il, 1 manlovie - Skog (mp) fra in för syr’ punkter om att dci föreligger en j ‘-s situation när
övcrkirinyiidarc och liandHiggare ir satilma person, saint yrkar bjibli till valheredningens rirslag

Justerandes sign 2 Utdragbcstvrkande
‘— _6
fr
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S’) fuirs. Dur 201 41255.191

( :‘r:i:. S:a:dor b) ir:ilulh. o,ii s z:r hiL_:l friiii. Anc:Ii An dssaii (sj. z:i om Itilliu:iLt,uc
remiss a’.äi-ci,dct ska dcii Iit:\ ira::c o:n c:i ö crIörivndrc l;chl:i

1 l id:i c.

liedi il:s Skog ( ) framFör lcniol:r;iiisk:i skil till att dcl lr in’iins Lfl n[inmd 1 stLillcr ht en peisan,
och rkar bilhll till valbcrcdiiiuutns IirsIng

loijy Hölja (s) yrkar hilbil till albcrcdningcns förslag och unskai höra vad svcrigcdcmokialcrna
har all stiga frågan.

Oidhiraiide,i sliillci- proposi(ioiI vrkanrlel att iireiilv( rciintteras till
lionirnunsivreiscu, mot valhcrcdiiiiigcns mrslag, och filmer att irciulel ska remitturas till
lilmllllIliIsI3 relseim för att lielysas Lijilrilil Skinnskuttclwrgs lonnnun förtitsiithiimmgar, och
clirrimcd linijilicn inIlinIcris i iaiiciilc or:iiiisaIioiisu(redimiiig.

\t’tciip

1 )rtl:ttiiidcn lhsn-lcr vteri,;gnaiI:indn si alt rcltiss ;lI I.o:nmtu styrelsen rji (‘cli
‘al be’ cdu i ngcns 1 örs 1 ig ir lic -

\i’icril’_gcll crksils LIIiIcL fl ‘oicringcn ‘. sar höja ‘cli 15 :cj.

IoinnhtinfnIlmiiktige beslutar ihirined

mli irendet remitleras liii koni,,iinivrelscn Fr alt belysas nU lr[in Skinnskattehcrgs komnnmn

fiSnilsittiiiiigar, och dirmcd lmligcu inkluderas prigcinIe orgnnis:mtionsutrcdning

1 c ho vén—Rohén (s), 1 n rs Andersson (s), Se ij a Oj ala (s) 1 r edri k Skog (v), 1 eny Hö Ij a (sj, Roger
Ing va rs- son (s), Aneth Arvi ds som 1 (5•), Cecil mm Karlsson (s ), Ile ci la (‘ederberg (v), Chiai lott c Jansson
(s). Klaus Jesse (s), Sheilu Imatuovc Skog (mp), Kerslin VcIf:mhk (sj. Anelte Bagger (s). Kristina
Oh ri nér—J a flssL in (sj reserve rar sig Imicit beslutet till hiirnitn ht ‘al hc cd ni ngeus rs ag
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Regler för ersättares tjänstgöring i kommunstyrelsen

KotniuunlulIinikiige hur nit besluta nu regler flr crsttares ljiinstg3ri,,g i koiniminstyrcisen flr
iiiiii(latperi(iden 201 5—2D1 8,
Förslaget Lir uppstIIt utifijn dcii ordning som dr nirvarnndc gäller, det vill säga utiFrni
‘iii csullalct, pai-tigi-uppunias storlek och antal i koiumunftilIiuiIdigc, som gillde vid ftiIIinI.iiucs
koiisliiiierandc sannnutiiriide 2014—1 0—27.

o tjhisteskrieIsc i Lit ciidct tar uppri[lats inuti trsi:ig till regler i enlighet iiicd itivarniahe priliL-ip,
tett (illaul ‘iv skriv,,ii,i hu(raII:iticIc (sti)

hitligaic hcliaiidling a; Lirundet

\tz.Ih,c:hiiä:gc:i Lik:tatc 2014—12—10 3. U:ca kin::nlalli;ikigc

i_L då ledamot fiin de ftIgröna i Skiiiiiskaltebcrgs koniniuji, (s) (‘1. (nip) jr fiiinvarait!e inkallas
ersätlare frEni det egna p11L1 1 (len ordning ep siIIarna står upptagna flillmiiktigcs valprolukolh
Uni sådan ej IIIIHS att ti!lgE,. inkalhi i flirsla hand ersättare från övriga partiet i rödgröna gruppen (s),
() (nip), i den ordni Ig dessa flnns upptagna koniiimnlullniäktigcs vaiproltikoll.
1 tredje hand kallas ersuttare (‘Ein övriga partiei den ordiung dc står upptagna i ftillinäktigcs

alprotokohl.

alt. d ledamot rEn, tieti botgcrhiga alliansen Skiitnskrittelergs kointipun, (flit), (c), (iii) är
rfiiivarandc_ ijihulitt,, cisättaic frfti dci egna partiet den t’rdiiiiig c sEittama siå up’i:gtut
tillinjk:igcs v:;lp:iio!<nlI

1 )pit sadlan e (iiuw all iilLa. i,:a!las 1 flrsia hand Lrsa:tare Irali ö\ p:ircr i (Id hoigerlira
il,:iic:i tlp) Cc). (ix) den ord:ing dess:, fliins upptagna i koin:::unfuL:näktigc valpro:nkoll.
1 tredje lia::d kallas crittnrc fr-ån övriga pai—ficr i den ordning dc st,r uppiag:ia i luillniäk:igcs

iIprc):oko9

nit, då ledamot truii .s crigeIcinokratcriia (stl) 1 SkiIinslattehLrgs konipiiun jr frLnivara,ide, inkallas
ersättare från det egna parliel i den ordning ersättania stEir upptagna rulIniktiges valpiotokoll.
Um sådan ej finns ati 1111 aå, inka Il as först, miid ersättare från öv r ga partier i den ord in nu (le si ,r
upptagna i fullniäktigcs valprotokoll

Ko ni ni u nfull ni ii i c Iwsl ni a r c nI i gt iaiI,vrvd tu ilgo is fil rsl ag

iii a RegI er ftr csLii res intg5ring k om ,mnst : c en ltr mandat perioden 2015—201 S en i gt
t’pprätta flirslag

iustcrandcs sjan. tJftlra1sbcst\rkL,nde

j.
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Dur 2(111.1257.101

Regler för ersättares tjänstgöring i nämnder

kn,i1iiuii1hi1lmikiigc 1iir iiI licsiiii:i Dill [culer f6r crsitlircs ijiii1steriiig i «iiiiiidcr
mIii[I;lipCiifl(Icii 201 5—201 X.
Rrsl:wci r uppstiillt utifrän dcii ntdiiiiig SOIII f& niii-vai-aiuic gilIcr, Liet ili suga utiIi(ui
‘ii, csiiiiatct, puutigruppci-nas sin’ ck och :iuitul i komiiiuiiFullu,iikiigc, som giIIde vid hiiii]i:iI:ligcs

konslittiernilde .samimiuitrjdc 2014—1 0—27.
Fn ijhis(cskrivclsc i ärendet har upprättats mcd fZrslag III regler i enlighet mcd nuvarande princip

1 idigare heIiai,iIIiuiga1iriudet

hcsIutttIe 2011—12—1(1 4, f rcstt :inmwfuIlniiiktigc

iii. t!;i ILX!aii:ut lr.i dc rnGgFiu;I 1 Ski:tiisk:uchcns wiiullti:i. (SJ. (‘ ). (flip) ir lra:i nran:lc ii1k:il;s
ci siI;:iic livu dc: enun partiet i dcii nrtliii:u crsittnm star u:1p:aIn 1 uIIn:iik:igcs !prn:nlaL
O:ii sid:,:i ej linns au tiHg:i. i,,kI;i 1 IiiHt:i I:aiid crsiinarc fl:;i: ö’ riLa 11cr rtdgrina gi tippcI: (sj,
(v) ( i::n). 1 ‘J_n ordii:ng dess: uiii UpJ7(ULH:I i ki :iikI::IJIn,iktigc valpro:0a)H
1 ticdc haiid k:Ias crsittz, c Ira;i riIa p:irtic: i tIca t’rIiiiii de s:ir upl1:iu;ia i full,iikiIc
ai(lro(ikull

lixlalilol Frän dcii Iorgcrlwa alliansen Skiiin.skaitttcig kommun, (tjI), (eL (iii) ir

fr[iii iainIc, inkallas crsiiitirc fl det ciI partiet i den ordning erstl:iriia stir irl)pIauil;I i
Jullmiki kzcs valprotokoll.
hii sidan ej finns att tillgcu, inkallas i Rusta hand ersLittarc Ir[iui övriga partier i tleui borget Itga

aI!miieui (lpl), (c), (ni) i dcii ordning dessa riins upptagmi koiumuuiftuIiinktigcs valproinkoli.
1 tredje hand kallas crsttare ru,1 ivriga partier i den ordning dc stir upptagna i ftuliniiktigcs

lp ist skull

Ko rnrnu itfu Itutäktigu t, eslut al enligt nib c reduui uge as förs lag

iii anta Regi er crsit :a res ii n sig r i utg i nnu:dcr ir nia ndaipcrie den 201 5—201 S coli ui ‘i:prlII al

öl

[iuraJJs sIgn. -
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92 I)nr 2014.259.101

Princip för angivande av partibeteckning etter namn

:iiInI!I2.rr,:LkII 20—2(J14 isZn:ride fiiII:x.ktir 20:0— 2i’. S 71,. it Irirocndciha
pvii;iker ‘ars i!lI 1: 1c2rsclIkr:Il i Skil sk,tlchrr, gs,nniii:;Jii!Inikiiuc sk:i ‘::gcs mcd
i:,rt,hLILuII:, cci p::ii,1cl. s:Lflfl al: loirocndevalla aJigLs II1CL! lk,I;IgL:1 (b)_
(iCECIH!c. c:I’

I’ri:.ipcn onil:ill;ir [ :iocn:Icada i kil!iIiitlIltvrcIs.n t)I n:i;uiclc-. sa;nI dc som
ko:iii:nsl 1 e1st11 it il! tiisä:i:’ :;om sig ( u:sko:I. särskilda heredmumigar. ral. aihclsgrzppLr.
extciiia uppdrag OLII wiI ccnlzltion).
Pi: tini:slcki ivcI i ärc::dct har uprrii(:als. sol!; rckon:nmci:dcrar :iI [iIli;iI:(iLc Lsluiar hir
ii:u:ti:ilpcri<idti: 2111 4—21H X. s:uimti princip sk;: ll;! s’II: tlc:i IiLi’;iILiRIc.

LhIiarv iieliauitIIiii iv iireiiilet

\Iiwrcdiiingini iicsitiidc 2O 4—1 2—1(3 5 myzsia k’;i,,n:hilhmiiiktiuc

lö,-li ocudLn ilda politiker ni s p;irti jr representerat Skiiiiiskitteheigs kolltliiltIlliiläkhgL
skm anges nied p;irtilieieckiiiiig efter iiatnncl, sanfi all vii;i Iortroe]ILIC’ iltI:m ;IIWcs iietl

hclcckiiinucii {iii’). elter nanmel

1 irendet yttrar sig (‘arma Sandor (t’I), Fredrik Skog (v) och Slicila linumo ic Skog (nip).

Carina S’andor (Ipi ) yrkar p cli frtvdIigandeav hesluts—salsen “att ksrtrocntlcvalda politiker vars
parti är rep rcsent era i Sk i itiskat ebergs konini um full iiiäkt i ge ska ange ni ed part ihetec kn i hg eller
hiLl niflel, samt att vriga firl roeiclcva 1 da anges med hel cc kningeii (oh) efter namnet’.

1 red rik Skog (v) lbmfZSr alt beteckningen (oh) ‘näste gä i a [Sr val till t la iosi er se in görs av
fnllmäktige.

P5 fr5ga ställd av Slieila Imaniuvie Skog (mp) till Carina Sandor ([pI) (Iii det ärandra stycket i
jirend chcskri vii wei’ st im avses, är svaret ja, vii kct hl r liSdas yrka id c.

O ni Iii fl’ Il (le Ii (I 11cr fiii gall 0111 ful huu la ‘ge kan 1, esi ipta enligt val here il Ilillgells fil ni ag, och
finner fii ga n mccl ja lic va rad.

Ord[öraidv stiillci fritgait om fullniliktige han I.csluta enligt Shicila Izmi:iniovic—Skogs (inp)
och Carim, Sandor (f11) vri: ndc, och finner friza,, med ja I,esarad.

Justerandesi. 7 Utdragsbeslvrkandc
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Ko 111011111 fti Il mi Id ige beslutar

IrflcndctIda pIi(ikcr vals Nirli 5r rcprctii(criI Skitii,skattchcigs koiiuiiuiiCuiIiiiiL(igc
::rIiI)L(cd:ning c:ILr II:.IfliI. II ‘rig hiFIflLlRIc;.xia ‘::gs iii.xI

I,rIcki1ingLi: (cl,). rIcr

principcn i’c:; o:IlI2lar oitn’cnicvaua i k:.,iii iitrchcit c’Lh :nu:dcr. sat:I(
konununsrclscn mr nit iillsitta Illilm sig UflsIt’lI, sii skilda l,crcclmngai. i d. iihctsgriipici.
c.’ILrna iippclrse tIi cprcsci1IIlIon)

( )iLIiraniicti ‘‘er:’ sa,i,,iian(ricLct {Zir paus

Justerandes sign. \‘ L Utdragsbestyrkande

røH
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Val till förtroendeuppdrag i kommunen

KuLu:IIiII:uI:i::i.t;uc xir;:: besIiia 0111 IdGroc: cia :uI:ii h5r lldndaT;cr:OL1CU
!(iI 5-2s:S.

c:iH Is:i har U’ ‘I,c(c(IriIiQc;i (,CIi Iii:::, Iil:LiiiI ‘i(.I S1111IilflLIL(?4

lij;iii

Ii[IiLarr helnimlliiig n lirciulet

Valberctlningeii beslutade 2014—12—10, § 6, (orcsl[I konimuitfullmäktige

att anta uppriit(it Frsiig till Förimetidevalda i ktmlllunstyrelsen, miljö— och hygg,mtlsniniiden,
valiiiimiiclcii. 3vcrItirI11yInIari1h11!1den sanil re Isnh1ct1 ffr nliinclatpcrioden 2015—201

Auctit Ar tisson (,) lUredrar vahbcrcdiiiiiuci,s kirshag till i,dmrande i koiiimuiis(yrelscii Carina
SalitiLir (fjil).

l..ais .\ndcrssrn s) railIar Cleil rluri,i:i sII:crkiiis1rin)pc: a’s:ar Fn:: il; iioiiu’icr zinhd:ii
iill :h:3rindcpns:cn och 1 :L vic l:tlkS:i::t 1x1,wn. och nk har t1c1,i 1 de IcUc;!

OrdförnIuILn stilllc,- frägan ont fullniäIIigv kan illja Carina Sandor (fph) till
ko iii in’’ t h relse Iis 01(1 föra ii dc, o cii fl ‘mer fraga ii 1110(1 a h es va rad.

:\t:c:l: :\uds:i (s) fl5rcdrar albc:ediiI:igc:s lrsIig tii le viec ordlirandc kciii:ti::s:vrch,cn
UliKiciiii (cl.

O rdfö rand cii st ii 11cr fra an o ni tu ili,i 1 kL i ge ha ii vii Ij i Ulf Kjell in (c) till hoTi (Till’’’ (5• relse iis 1:e
‘. i c cord Iii ra fl dc, och fi fluor fri g;I fl tiod ja besva ra il.

A jici Ii i\ rvi ds son (s) li redrar val bered ningens lö rsl Ig 1 bl 2:e vice ord Rri ide i korn munsi yre 1 sen
Ln rs And CrSS( fl (s)

Ord Iii ra iii! en stil 11cr friigan o ni fn il niäkt ige han vii ij a Lars An tio rsso ii (s) till
ko ni mo n styrd sc n s 2:0 vi eco rilfö ra ud e, och fl im er friigan med ja 1, c svarad.

Aneth Arvi dssci n (s) föredrar valberedn i ngen Firslag 1 Il ord i Hari edanöter i kommunstyrels en,
enligt up prättad förtec ming.
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Ordfiinindcii ställer fi-agaci om IiilIiiiliIti1ckan ilja ordinarie lciiaiiiöler i l(OIIiliIiiIiSI\ iciseti
etiligi iililiiiitta(I förwcluiiiig. och finner iru2an med ja uusi and.

\iicili ,\rviclssi,ii (s) fö,clr;ir i}lIcic1lnlngLns kirslag liii crsiill:irc 1 kninhiiuiis{3rclscii. cnligt
Ij1liIliLl lriccIiiiig.

()rdliiraiideii stiiller Iriigitii om iullniilIige kan välja crsitIiiic 1 IoiiiiiitiiisyreIscn eiihizl
upprattad föi-tcckning, och finner Ii-gan nieci ja l,esvarail.

Aiictli Arvidssoii (s) Frulrar villcrcdiiingciis förslag till ord lurande i miljö— och
b)-ggnIdsllluinndcn, Angclique Nvsaöm (fpl)

(Ircifiji-andun stiller trhg:tu om fnlliiiiiktigc kan vilj; Angclique Nystri ni (fp)) till oi(lIör,Iii(lc
iiiiIji— och li ggIiIidsiniIiilI(leii, och finner Iriigan med ja liesvarad.

iictli :\rvidss-ii; () lo:LcIiar ‘:ili,crc.lnii:gcns rau iii ‘cc ordförndc i::iiö— och
in I1:nRnu!nn:lcn. l’crnill l)xiiic!o,:

(h-dföranden stiller frägan on. fuhliiiäkligc liii älja Per,iilla I)anielsson (in) till ‘1cr
ordfiiraiitle i niiljil— och Ingzsiadiiiinnden. (Ich finne, fiagan iiicd ja hiesvarach.

.\ithi \rdsstii; s) iorc(lIar v:ilhcicd:iiu!cns ::riu nu uit:r;c icdin:ö:c: i niilö
h\ dnit uj, in tuSiic<nig

Orilfilranden stiller tr,za,i oni fullmäktige kan välja ordinarie ledamöter i nnhii— och
ln gLnadsnuiInIicIen enligt upprältad flirteekning, och finner friigan med ii bcs uni!.

Antib Arvidssoii (s) fl5rcdrar nibercdningcns rslag till crsltare i miljö— och hyggnidsn5nuidcn,
enligt uppriItad Rirtec kni Hg,

O ni föra n den st lille r friiga nom full mii ktige han vilj au rs it 1 are i ni ilj ii— och
in ggn:i ds ni mnd cli uni i gI ii14rättad fört eckni ng, och’ [iii,, er fritgan mcd ja b esva rad

Aiictli Arvklsson (s) Wrcdrar vilhcrcdnhigcns lirslug till ortikiraiidc i valniitnndcti. lr lisz,hcthi
.hcrg [pi).

Ord fil ram! en still er friugan om full in ii kci ge kan vii lji Elis ;i het ii :\lwrg (fpl) till o nilS ra tid e 1
‘:11 Iii fil ud cii, och finner fra g:I ii in CLI fl besvara cl.

An clii An dsso n 5) f&cdra r val hcrcdni ngc::s f!irsl ag till . c ord i rznd c i vnlni iundc ii. Roi
Andcrsson, Sillho (J

O ni fika ni! en ställ er fr;, gn Il om full ni ht ige han vilja Rolf An ile rson, Sfllho (c) till 1 CL’

,rlfö ra ni) e i vall im ud en. och fi,,,, er friiga fl nued ju 1, si 1 In cl

— 4
Justerandes sigli. C Utdragshestyrkandc

--

- 1
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Ancili Arvidsson (s) Iiredrar valbcrcclningcns frsIig liii onliiniric ledamoter 1 vaInitiiiideii, enl,gi
uppriltad föuleckning

OidNirandcii ställer Iraigaii 0111 fnIliiiiiIiigc kan välja ordhiarie Iedaiiiötei i u1l11ä11111(lcll

vnIgi iIliIIritt:ud Iörteeliiing, och tiiitivr riiigni nicd ja Iwsarad.

.‘ncih \r dssoii (s) örctlnir ‘u:12L_retlIIi’’gcns lörsiag iiII ursl:arc i ‘aliianiinlcii. c11iL1 IIrIl;ttI
‘icLn:zg.

()rdfliriiideii stiiicp Fiagan 0111 fitlliiuähligc Laii ‘älja vrsätlarc 1 valiiiiiipnlv,i dflhi!l ujiinäIt:i(l
lning, ny!, fiu,nu r fragnn in ed ja hi’s 1 r ad.

Andli Arclssun (s) Ii alI1för all valberuliiingLm nie har slag p5 övcilirinvnlarc.

Atigeligtic Nvslröni (fpI) fiiresl5r EIisihclh Åberg (IN) iii \crförlnvlRklrc,

Ordflirande,, s(illcr frägan 0111 IiilIiiriI(igc kan välja Elisalietli Åberg ([pi) till
k crföiiiivi,clarc, och Iiiiiier frigan iiied ja Iiesvaiaiil.

1 cna 1. a—Rnl:: (s). lars Andcrsson (s). ScHa Ojala Is). 1 rcdr:k Skog ( ). ioiiv Bölj (s). Rng:
nu’ .rssoii (s). Ancili An itissoij Is). CCLiiiaI Karlsson is). 1 lclcna Cctlerbcrg ( ). Charlotte Jansson
(). Klaus Jcssc (s). SIicIa Inianio’ ic Skog ;up). Kcrs:it; DcLIk is). Auctie Itigger is). Krs:ii:a
():i:ii—J::ss:.: is) rcscr’ cr:r sju :;,ot l,cs!tHct.

Aiilhi Ar idsson s) I\:imVr iii alhci ctlningcn jillc har Irslag pfi ersitUirc till (ivcrIiriiiyntIairc,
och förcsUir alt val till delta uppdrag görs vid fullmiikligc den 2mars2015.

Aneth Ar’idssoii (s) kiredrar valbei-cdtiingcns fZrsIag till tirdhjirande i rcviskinen
1 Icitry Bick (v).

Vanj;i 1 _c teki hit 1 Ii ) yrkar avslag pt nthc rcdniimc is förslag.

1 debat:cn son hhjcr yllrar sig Frcdr Skog (v), SI:cila lm:iniovic Skog (n:p), hein Böia (s)
Scija Ojala (SI

lredrk Sko (i. :icd s:aniIllurde at’ 1o;iv Ilölia is). yrkar hilhl: till allicrcdn:ngcns förslag

Orclförande,i ställer friigan om fulhinliklige kan gä HD l,eslut

Va ni a 1 civil mi (fpl ) hcgir ajo umcrii1 flir övcrIiggni ng.

Sa ni rna nt ni det htcru pl as.

\‘aitja lxndaLini ipi £llcrlar vrkai:dc ow vslg ich tr;niiför den hiirucrligti nilinnsc: ivs1ir TSn
it delta besluter llon önskar aacckninu iII pm kolW. vilkd bifaEs Iv ordförundcz.

Justerandes sign,— 1— !Jtdragsbcstvrkande

___--__
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Oniförniuleij sIiIIrr Ir’gan oni fuIIniiIsIizr lain ‘iilja lIeiii WicI (v) till oflIför3nilC i
rivisioflen, och fii,,,cr fr:igan med a Iwsv3rod.

:\iLtII Ai-vidssoii (s) li cdrLir v:ilhcrcdiiiii,zcns fttsIag till vice (,rtWirapl(lc revisinhIcIl,

Karin 1 indslröiii (mp).

Oldiörandeh. stiiIIer f,igan 0111 Iiillniiillige kan iiIja Kanu 1 iiulsliöni (ilip) till vice
oflhliirlln[le 1 rc;isiouuvuu, och linne, friaui muued ja besvarad,

\:LI\Ixlsi’:l () ktdrRu albt:cdniinzcui li<l,.L2 II V31n,iFic lcthimiitcr i 1L

i,icI;ii,ig

OrdföI-:Hlden stilller Fuaui 0111 fuIlu,iiiltic l:ihh vilija (Ir(Iiuiaric lcclaiiilter i ner isiondn enIifl
iipjirittad förIceki,in, och finner frizan nird ja besvarad.

Koniniii niull nii kl i e I,esl,, 1 jr

i}iL vHlja Elisabeth Åberg (qil) till uverlormyndare IZhiuaiid:it1,eriodcii 2()15—2018

att v;il till crs[ituire För öcrlörmyndnrcn görs kl RilImnikIigc dcii 2 mars 2015.

i Hg! anta valbcrcduihigcns Frslag till kirtrieiidciWa i koiiiiiiuiit i cb,cn, miljö— och
l)ggIl:mdsi1iimi1dci,, aItiiiiiiiclcn och rcisioiicci flir ili:ItidzltpLriodcIi 2015—20 IS enligtu1i1,r:itt:id

il CL 1:

Justerandes ig 7c Lhdragshcstvrkande
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Val till förtroendeuppdrag i samverkansorgan

l,]flhiil1Illlin,kgc hi, l,csli,t:i ‘in oriiocndcujipdrtg (ii iiiancl:itpcriodcii
21115 -2 fl IX

ÖPSLW unligt lista har uppriilals av ‘alhcrcdningcn och finns t,llgEiiigligt vid sanuiniiIrptitts
ii rj

litligare heliaiidliiig av iircntlcl

Vullicrctiningcit buslutade 2014—12—10, 7, örcsl kIliLIli{iiIIIlIiIIigu

ulla upprättat llrltg till Cöfltoctidealda Nt’rra VisttuaithiiicIs till ldningsfluibuiid (NVU),
\;;‘:nd—Ibl:ni: 1. nc::äpl:ati. N’rr. \äi::;znl,:pids S:p: crthiiws[drbund. (;c:1Llls nnnd

1 lI;iIpmLcIcsvcrks:ll11IIcI sam’ I’,:i cni::n:i:dcn 11:l:1tl:ic iodLn 20 5—201

:\:;cih Ar idssii () ö:cdrai alhcrcdllil:gcIb lirslzi nU OIdHIaflC IcLIanwtcr. crsiI:irc CLII icVisor

i ‘or’a \i ti::Ian-1s It,iIL!liÉplt!s!lhup(l (t’\L}_ ciilig lp:cck’:i’:u.
Skin:s:uci,cris k,iii::,;tt k:i iplncil:i 2c ‘cc url( iiiI .rpu’:ulI, :ikcn iiircsi ‘ala
SiCfin Sirid (ni).

Oråfilraitileil ställer fi-figan uni fnllniiiktige kan lilja dessa enligt ;alheredningens Iirsi:tg,
ich finner [rgari med ja hcs ir:til.

A,wtIi Aridsson (s) fUrcdrar valbLrcdningcns ft-sIag till ordinarie ledamot, crsittare i
Viistnianland—l)alarna Löneiginuid, enligt upiriittad IZirteckiiitw.

Ord Iii ra ii den stil 11cr friiga n 0 ni ful Inri ht ige lut n villa dessa enligt val here dal n gell, förslag,

oc Ii fiti ‘ler Ir gall mc [Ij besvarad.

Ar’ idsso ii (s) kiredri r a[bcrcd iinucns Ri rs Ii g till o rclinar ic tedann it crsiit ta rc ich rcvscl r

Norra Väs nu n :1 nds Sa nord n ms lö rz ii :d. c ni i gi upräI ad flirt cc kn ng

Ord It rand en ställe,- frizai, om fn Il ni äkti ge kan älj ii Ll essa enligt vo Iheredni nge ‘is Ii rsl a
och fl an er frägan med ja ii esva ra tI.

A lic: Il An idsson (s) Srcd rar al heredi ii zici:s Iii rsl ag till op di ni ric lcdan:ot ol t ersätt are i
G cmc nsaI ii iiäin::d fl5r 1-IJ 1 piucdc s vc,ksamhc:. cn ii mi priit od h ecknin

O ni fö ran il en ställ er Fragi fl oni f II mil kt ige ha ii vi Ij a ii es a e ni igi al be red ni n gens för%l hg,

o cli fin ner friiga fl med ja b en ra iL

[JustcaJii.

______

--
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Atieth i\rvidssoii (s) hiredrar vilbcrediiiiigciis flrsIng till IlfltfliflcrIflg till Inndsliiigcts paticiitninncI
(: ndjungcracl ledunMn) enligt tipprH(nd Iörtcckning.

Onlioranden s(jillvz- hägaii o’,i fuIIiiiiltige kan nuja denna ciiligt valbcreclnincns flirslag,
och fliiiicr friigaii iiietl ja liesvuind.

Kt,i,iiiiiuiifuII,niiIIic beslutar enligt v:illcredi,ingens Iiirslag

titt. allta rtIat rs:t [1 lrrt\cL:tIc:(la trui \ >tllI:i!l:,,d l_!iIdL,ip,1fli:hii:;tI
Siicnin3. Non ViISImLI1IIUd, Sli1rdI1ngs[rhtiII[l, imcns:iiii nbiniiti

1 Ij;ilpmcdcls crkstniIict samt lliciiI,immlen för iniiidalpcii dcii 2015—201

Justera.idcs sin_ Utdragshestvrkande



Skinnskatebf
Jktfhiun Sammanträdesprotokoll
KonimunftiIImiktigc 2014—1 2—15 Sid 145

05 Dm 2014.262 1

Val till externa uppdrag

I’LIununfuIIInikligc har all heslula 0111 Iörtrocndeuppdrau För iandatpcriodcii
2015- 20 IX
F,lau cnIirL( isla har up iitIaIs ‘alhcruliiiiwci, och hiiiis IIIL:ii1uIiut ‘It{ saH!I!tlii{rii(lCtS

-I ithigare huIiacidliiig:irciicIet

\;iihcrcdningcii l,cslulmlc2{)14—l2—I0, X, kWcslii komIntHIfthhIiiIikligc

alt ulla upprattat örslag till örtrocndealda i Ftkoiuusciiiii I3crgslagcii, Förenade Snikinmuners
Iörsikringsakticbolag (1 SI), I(oinniuniiivest, VafhbMiljö ;\I och konnnunal lurbundet
\‘aflLhMiljö, Vatienhirbund 1 Icdsti-önuncii, Vistiminlainls Kommuner och landsting (VKI.) saint
\istiiiaiiIaiids LoLalti:ihiI (\‘I.) lör itiZul(lat(crio(Iel1 2015—201X

\iI,ci cdi:bigci: ,rs!tiI;Ic idare lrcsh:
1’,’ nulnincra :iII niuiidcnii,i i \äst:n:ii;I:i::dsIiigsrIu för iilcn 2015—01—0! iii oh mcd 205—!2—
31 cnIiu iip;ratIat r1:Ig

\nclli j\rviclssoii (s) (rcdrar ilhcrcdniiiueiis Zrslag till ordnuirie ledamol siyrelscii, crsitlaic,
oiiibud till släjinnan. crsättzne IYir ombud samt rcprescntaiil i valbcredningcii för Ekoniuscum
fl ergsi igen, en! gi u i’r rflt iii Zil cekning.

Ordflrandeii slählur frägan 0111 ftilliiiiiktige kan välja cIesa enligt valhcrcilningci.s förslag,
oc Ii fl rio er fri.ga ii iiicd a lwsva rad.

.\llcI :\rvidsjn (si föredrar valbcreclIingLns försag ii! u,nhud til ars’uö:ci. crsä!lrc för ol]lh,t:d
OU’! :0 rincri lur iii edzi noL i styre Is ca’’ 1 örenade Sma konin:z ners 1 qjsj k i i igs All (1: SI: :\ Il)
ci,litzi upprättad Rkic:kning.

Ordfii randen tälic r fraga n om 1 LilInIält ige han viij;, dessa enligt aLIw relnhigc in flrslag,
och finner friia,i nicil jn bc%vannl.

And h Arv idsson (s) förcdnir val beredu i ngens förslag II ombud liii rsstim man, c rsätla re för
ombud och no ni nerinL till styrelseledamot för Ko minun i west, enligt upprät (ad FSrlcckn i og.

O rdfii rand cii still ci fräga no in full ni ilctige kan vilIj a des s, enligt val be re diii ii gens få ni,
och finner frägan nied ja besvarad.

JusteranJes FUt(Iausbcstvrkande
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idsn (si I’rcd,, ilhc;cdiiingc,:, ItiFsiac till (liflIXiti ni; 1, !,gsstnt:;a:u uitciithd till
>Ii,iiii,a, crsä::arc rs:cLL;b[’d. lctla!HoL i s:vrclcn. cr,iittic 1 s:vrcc::. cdaittil i dickno::c:,
(‘cli crsliri,c i cka*:’,a’icn (it \‘,f.b\lilö c;iIiiu1ti,-:wzid rccL!;i,!c.

(),IIör,inileii ti&ller f,a;ip, 1)1)1 f,iIlniilIie kan iilja dessa eiilig aII,eredIiineIl% törl;i,
och finner friigan med ja l,tsv:,ra.I.

A,,cili Arvidsson (s) k3rc(Irar v;.Ibcrcdningcns Rirslag till lolnulILrilIg Iv ordionindo i st.rcIscn,
ombud till stinHnan och crsiituue lZfr ombud il Iedstriinimcns vat!cnRlrl,und, cnlirt uppi-fluad
fitt cc kn ing.

(irdröranden sliiller higa,a om fnllniiik(igc kan iilja dcssa enligt ilheietImiiiigeii flirslag,
ich fi,,i,er fragan mcd ja Iivs amad.

.\t,ci \r’ hisson Siicd,r cicdiiiii’c:s(itrsjg o::.ui och crsittlr Ilttsiict
\I,:[n;l:n:ls X.on:iiiuii: ud: 1 :iiid<Iin VKI c;;l;uI t:pp:I1;Ul iricckiung

Ordföranden slillier h-a,, nu ftillniiikiige kan välja dess;, enlii ‘alherctlniiigens förslag.
och, finner fr;.gan med ja besvarad.

:\!icfl: \ritIssm () hrccrar ibcicd,mngcm, rlu !i1 o:mihtid ock crs.:Iirc till issläjmin:xn

\:i:imla<ls l_o:. rafih ( \l_). cIIigi toirriitad frtcclni,,g

OriIIiira,,ile,, ställer liagam, nu InIln,iiklige kan välja iliss:, ci,lit ;dhercdningens Iörslag,
och f,m,ner trägan med a I,e,var:,d.

Ko mm Lm uf ii Il ‘ni’ kl ige h esl ii tar enligt nilbe red ni ngens förs lag

att anta upprittat RrsIug lill flirtrocndcalda Ekomuscum Bcrgslagen, kircnadc Smikoiiimuiicrs
Imrsikringsakticbolig (ISF), Kommuninvest, VahibMiljö AB och kolllmu,lalflirbulldct
VdiibMiljö, Vatlctifiirj,untl 1 lcdsrrön,n,cn, Viist,nanlnnds Ko,,mitmncr och Landsting 1 VKL) s[In(
Vsima,,lantIs Lukallralik (VI.) IZt ni:indatpcriodcn 2015—2018

It A r’ itisso tt ( s ftSrcd rar ‘ 31 bcrcdn ngms Ii rslg Il nr’ tt iii cr av 15 mnclc,nb 1
\kI:naitIamids iingsri:i. cmiigi u;priiti lZirslag. Vabc,ciI:;iiigcit HO:tILLICrar 6 kandidacr iii 3
plicr t’handaitidc:;iir cl! [i och ‘iv:! val ko;imwr att friittas l:ös:cn 2015 inir cm: in

in:titdatpcriod 2016—2019.

Sju ( c: fl mrös: ,iint :tcd röstscdl IF uc,lomlö rs.

I&si rkningcn avIu as

Rösimtinuen utFaller enligi ihliamiclc
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IL:ILnc •kjlflO IN
Eli sah i h Åberg 1 4
Cecilia Karlsson 17
Aiinn-T ella I9kw IS
Agndhi Carlsson— 1 uiIhtrg 20
Arne 1 Ij ort
( )giliiga ris(cr (hIank ) X

1,LSIIII!

IrcIa Ii::ss(\:cstII il: iii 1 \ is’nan’’:ds ]iinsrr Ir :idc’, 2U!5—fli—fli jU
1ICLI 2U15—12—31 utse \uIlcI (arIsson—ltincIhrg, r\iiiui—l_ciia I’Iiiu och Cecilia Karlsson
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Val till ny ordförande och vice ordförande i valberedningen

Nlcd nictiniitu n :1(1 IIiaIbp:I:icrLI:I ji). c:’. m) sa iii:;chj ortllör;nlc
i unI:uuIIc::. ska iv (Lfl cc ORIFiIItIL ‘5Ijxs

\‘aIcrcI:viiuc:: 1 iILI ralcI tuhigi ftiI:: kirs i’csIit 20I—I0—27. bS.

-l hii,c lIcliiii(IIili :1’ iilCIl[ICI

\jI)1jj11.1hCsItIIddC 2s14—:2—;o. 9. fcs-a

iIji :\xgcI:1;cNvr: pi) iii orclIZ*aiidc o± Anc:hi An itIss.: is) tII cc

itIIi:ktuc aIIcrcc’!i;iL ii,id::tncritdc,: 2;5—2flS

s\ncih :\i ithssiu, s) cLlr:Ir viIbcrcdniiigciis flirslag

I(oi,iniiiiiIiillmiIIige hcsIiiI:r

att viia Aiiucbqii Nyström (Fp1) liii ordförande och Anetli Aridssnn (s) iii icc urtlkirai,dc i
ftullniiiktigcs iIhcrcdnng Rir mandatperioden 2015—2018

Carina Sindor (fil) tackar För Firtroendet att bli vald till koniinunslyrclsctis orclfl5rande,

Justerandes sign. ‘Z_] litdragsbestyrkande
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Delgivningar

Fnwrst 1 korn nu’i
201.1—11—06 Dur 20140501
NominiinIuIlmikiigc. protoknIIstiidrn § $0 20! 4—1 0—2H, 1 cnipnr5r iiidrinu av R*hundsordnin fr
koliiiiilNll frbtiiitict \‘ahil,Ni iii

FöraItiiingsräIIcn i Uppsala
2014—12—01 Jur 20I4_I20.l 14
Ovtrklauande av beslut av koiuiiiuiiftillimiktige i Skiiiiiskattclicrgs komiiiiin (IaglighcIs1rö’iiiiig),

it! inkomina nicil ai,sIagsIic is och det ovcrkInatIc bcsILIIct

kiiuizsöis konniiun
2012—1 —l 7 )nF 2014.O5tfl Wo
Koiii:uiiuIIiktc. i’rt$oIst:Ir X7 2:.11—:0—l 5. le: l2rir ii.l,:: :,:bLp:dso:ilIIinc
koi,i:iiun:iIörIit:idc: \iIihNIiIjö
2012—12—05 I)11r2U140145.i06
ko,nhlflHIluhlnliik!igc, protoloIIsiitdizi § 20 2014—II — lO. Si,nvcrkmisavtal och rc2lcnicntc ur dcii
ccmciiS:LnhII;a Ii IpiictlcIsniuiiIcii

II,’ ci st i Iigc äsI mani 1(1(1
204— l—i$ Unr 2111—lo 45.106
Ge,ciisiiiini:i nilninden ir Iljih3IctILIsvLFksamIiet och iiidia s:inwLrrkaI1sIr.gt)I pwIukolIstitchirit

131, 20)4—10—22, Getiicns:im iii’mid flir ij’ilpnicdel

Ut iissl rel sen Sts ckh o Im
2{) } 4—10—02 Dur 201 4.09$6 19!
Infornntinn oiii rapport [rin iiispcklion tiv overhirmyndare

[ii ii ss tyrcis ca i Väst nil ala ad s i II

2014- 2-04 Dur 2014,1230. 01
Pi-oiikoII Ny crsilltarc för led iinnt i koniinuiifullmiiktigc till och mcd 2018—10—14, IcutU 1 levasalio
(sd)

Sk in as kalt Ibe rgs ko xii’,iiipi

2014—11—06
kn:intunstrcIsc::.sitn::intriidcsprotokoIl 2U 4—1 1—04
2014-11-06
Miljö- och hvign:idsni:nudcn. s:ir iautriidcsnrookoIl 2014—11—05
204—i 1—19 Dur 2011.09i4.l0I
Ronxiiiunftihmiktigcs prcsidtin. S tt aig5crick inliiutia iicdhorarI&s.Liu so::; ia:e Eller intuI
ramen r korn mun ens be [oguni id er cni gi KL 2 1< lp

Justerandes sigl—, 7 Utdragshcsiyrkandc
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Vid kommunftjllrnktiem5tet den 17 november 2014 beslutades om Budget 2015

Skir’n- [ebergs kommun

2 -12- ib

Idn

Alliansens yrkande cm att inrätta ett oppositionsråd på 75% och därnied anslå 450 ODD kr till detta
ändamål antogs av en majoritet av konimunfullmäktige. Folkpartiet, centerpartiet. nioderaterna och
sverigedemokruterna röstade för detta yrkande.

[flersom frågan om att inrätta ett oppostionsråd på 7S hotu upp vid siuande bord ccli inte alls var
förenkrat i ;idare nveläggningar me’’an partierna odi efersorn vi rbdgröre prUer gör den
bedömnrgen all Sknnskattebergs komr;un inte har råd med ett oppssitiDnsråd p 7SS röstade v
för vårt budgetforslag som nte itinelioll någon satsning på ett oppositionsråd.

lnge 2V våra tre partier kommer under dessa ornständiIicter göra anspråk på att tillsätta ett
fl p posit onsrå (i.

Vi yrkar därför att do medel som lwnimunfuWmäktige anslog III detta oppositionsräd —450000 kr
skall återföras till &dreornsorgen och till viss del kompensera ör de neddragningar som
budgetberedningen hade gjort i ett tidi8are slcede

SkiniisaIeber 2324 12 15

Lars Andersson

Socialdemokraterna

fl

0’

—

Motion

--

Miljöpartiel



Kommunfullmäktiges val till förtroendeuppdrag i
kommunen
Uppdragen gäller för tiden 2015-DI-Dl till och med 2018-12-31 om inte annat anges

Kommunstyrelson

Uppdrag Parti Namn

Ordförande fpl Carina Sandor
1:e vice ordf c Uff Kjellin
Ledamot fpl Anqelique Nyström
Ledamot fpl Ewa Olsson Sergstedt
Ledamot fpl Jan Lejon
Ledamot fpl Laila Jarstorp
Ledamot m Staffan Strid
2:e vice ordf s Lars Andersson
Ledamot s Lena Loven-Rolen
Ledamot s Tony Bölja
Ledamot s Seija Ojala
Ledamot s Ulf Forsberg
Ledamot v Fredrik Skog
Ledamot mp Bertfl Skog
Ledamot sd P&ri Ojala

Ersättare ipi Elisabeth Aber9
Ersättare fpl Tobias Jarstorp
Ersättare pI Patrc Gåbon
Ersättare c Lena Alexandersson
Ersättare c Rolf Andersson, Sillbo
Ersättare m Bo Oberg
Ersättare ni Pernifla DanielssDn
Ersättare s Aneth Arvidsson
Ersättare s Roger lngvarsson
Ersättare s Kerstin Delfalk
Ersättare s Lars-Göran Famrne
Ersättare s Marie Karlsson
Ersättare v Nettan Roth
Ersättare v Inger Daimar
Ersättare sd Therese Lövdahl



Kommunfullmäktiges val till förtroendeuppdrag i 2.

kommunen
Uppdragen gäller för tiden 2015-01-01 till och med 2018-12-31 om inte annat anges

Miljö- och byggnadsnämridon

Uppdrag Parti Namn
Ordförande fpl Angelique Nyström
Vice ordf m Pernilla Danielsson
Ledamot s K’aus Jesse
Ledamot v Christine Bagger
Ledamot mp Kent Abrahamsson

Ersäffare c Helena Norrby
Ersättare s Karin Persson

Valriämnden

Uppdrag Parti Namn
Ordförande fpl Elisabeth Aberg
Vice ordf c Rolf Andersson, Sillbo
Ledamot s Leif Fredriksson
Ledamot s Birgit Holmqvist
Ledamot v Elisabeth Skog

ErstIare fpl Kristina Bergstedl
Ersttare s Jan Ole Björkbacka

Öve rförmyn d am ä m n d

Uppdrag Parti Namn
Ordförande fpl Elisabeth Aberg
Vice ordf s Charlolte Jansson
Ledamot s Cecilia Karlsson
Ersättare
Ersättare s Seija Ojala

Revisionen Mand3ttder. g!er Iii o med 2019-04-30
(Oppostionen har r.aotet c:h utser ordfärarde och vice ordförade3
Uppdrag Parti Namn
Ordförande v Henry Bäck
Vice ordförande rnp Karin Lindström
Revisor s Christina Stenberg
Revisor m Leena Berglund
Revisor ob Susanne Andehede



Kommurifullmäktiges val till förtroendeuppdrag 1 3.
kommunen
Uppdragen göller för tiden 2015-01-Dl till och med 2018-12-31 om inte annat anges

Fuilmäktigos valberedning fr c• ni 20i4- 1-01 KC 4Ol7 § 65

Uppdrag Parti Namn
Ordförande fpl Angelique Nyström KF 141215 §
Vice ordf s Aneth Arvidssori KF 14l215
Ledamot v Fredrik Skog
Ledamot mp Sheila 1. Skog
Ledamot in Staffan Strid
Ersättare s Lars Andersson
Ersättare v Helena Cederberg
Ersättare s Tony Bölja
Ersättare c Rolf Andersson
Ersättare ipi ian lejon



Kommunfullmäktiges val till förtroendeuppdrag 1
samverkansorgan
Uppdragen gällerför tiden 2015-01-01 till och mccl 2018-12-31 om inte annat anges

Norra Västmanlands Utbildningsförbund - NVU
Posten som ordförande resp vice ordförande roterar rne[lan de samverkande kommunerna
Uppdrag Parti Namn
Ledamot i direktionen m Staffan Strid
Ledamot i direktionen v Helena Cederberg
Ersättare fpl Ewa Olsson Bergstedt
Ersättare s Charlotte Jansson

Revisor Si9ska:tebcrg v Henry Bäck
Revisor Fagersta
Revisor Norberg

Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Gemensam nämnd för önesamverkari

Uppdrag Parti Namn
Ledamot pI Carina Såndor
Ersättare s Lena Lovén-Rolén

Norra Västmanlands Samordningsförbund- NVSam

Uppdrag Parti Namn

Ledamot i styrelsen fpl Elisabeth Aberg
Ersättare s Roger lngvarsson

Revisor v Henry Bäck

Gemensam nämnd för Hjälpmedelsverkamhet
Landstinget innehar ordförandeposten

Uppdrag Parti Namn
Ledamot i styrelsen m Pernilla Danielsson
Ersättare s Roger Ingvarsson

Patientnämnden

Uppdrag Parti Namn
Nominering till styrelsen c Lena Alexandersson
adjungerad ledamot



Kommunfullmäktiges val till externa uppdrag
Uppdragen gäUer för tiden 2015-01-01 till och med 2018-12-31 om inte annat anges

Ekomuseum Bergslagen

Uppdrag Parti Namn
Ledamot i styrelsen ob Lars Carnbrand
Ersättare v Gunlög Olsson
Ombud till stämman fpl Carina Sndor
Ersättare s Kristina Ohrniér-Jansson
Representant i valberedningen m Sture Räcklund
Varje betarande kommun hari plats här

Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF AB)

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsmötet c Ulf Kjellin
Ersättare s Lars Andersson
Ledamot i styrelsen m Pernilla Danielsson
KF nornirerar:I styresc-n. cpt&ag t: med stmrEn i maj 209

God man tastighetsbildning tätort Väljs vid KF 2015-03-02

Uppdrag Parti Namn
God man
God man

God man fastighetsbildning jordbruk Väljs vid KF 2015-03-02

Uppdrag Parti Namn
God man
God man
God man

Väljs vid KF 2015-03-02
Gunnilbo fondkommitté (A![a ska vara bosatta i Gunnilbo socken)

Uppdrag Parti Namn
Ledamot och sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare



Kommunfullmäktiges val till externa uppdrag 2
Uppdragen gäVer för tiden 2015-01-01 titi och med 2018-12-31 om inte annat anges

Kommuninvest

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årestämman c Ulf Kjellin
Ersättare s Lars Andersson
KF nominerar till styrelsen. uppdrag till o. med stämman i april 2019
Ledamot fpl Carina Såndor

Mälarclalsrådet Väljs vid KF 2015-03-02

Uppdrag Parti Namn
Ledamot till rådsmötet
Ersättare (personlig)

Ledamot till rådsmötet
Ersättare (personlig)

Småkoms väntörening Väljs vid KF 2015-03-02

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsstämman
Ersättare

Stiftelsen Skog & Trä

Uppdrag Parti Namn Väljs vid KF 2015-03-02
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare



Kommunfullmäktiges val till externa uppdrag 3
Uppdragen gärler för tiden 2015-01-01 till och med 2018-12-31 om inte annat anges

VAFAB Miljö AB
TU) och med ordinarie ärsstämma i aprU 2015
Uppdrag Parti Namn
Ombud till bolagsstämman fpl Eva Turén
Ombud till bolagsstämrnan c Ulf IKjellin
Ombud till bolagsstämman s Lars Andersson
Ombud till bolagsstämman v Fredrik Skog
Röslombud till bolagsstämrnan s Lars Andersson (ett av ombuden)
Ersättare röstombud v Fredrik Skog (ett av ombudon)

Ti’ ott med ordnarie arsävirne i am. 2015
Ledamot i styrelsen fpl Jan Lejon
Ersättare s Tommy Sunvisson
Frän och med ordinarie årsstämma i aprD
2015 till och med 2018-12-31
Korrirnunalförbundet VarabMjö
Ledamot i direktionen fpl Jan Lejon
Ersättare i direktionen s Tommy Sunvisson

Vattenförbund Arbogaån Väljs vid KF 2015-03-02

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsstämman
Ersättare

Vattenförbund I-Iedströmmen
KF romierar ordförarde U styr€’sen dä Romrnuen är säte Ör förbundet
Uppdrag Parti Namn
Ordförande styrelsen m Sara Pettersson-Ruyter
Ombud till årsstämman fpl Bertil Leneklint
ErsäUare s Kristina Ohrmér-Jansson

Västmanlands Kommuner och Landsting

Uppdrag Parti Namn
Ombud till förbundsmötet fp( Carina Sändor
Ombud till förbundsmötet s Lars Andersson
Ersättare ni Pernilla Danielsson
Ersättare s Lena Lovén-Rolén

224



Kommunfuilmäktiges val tU externa uppdrag
‘Jpsdraven g!er för idel 235-01-O1 tj: och nied 20181231 o ‘n:e a9nat arges

Västmanlands Lokaitrafik

Uppdrag Parti Namn
Ombud till rsstämman fpl Carina Sndor
Ersättare s Lars Andersson

Västmanlands Luftvårdsförbund Väljs vid KF 2015-03-02

Uppdrag Parti Namn
Ombud till stämman
Ersättare

Västmanlands Tingsrätt
Kommunen nominerar och tEngsrätten beslutar
Välls och med 2O151 2-31
Nva görs Lnceraretfärper.oden 2016-01-01 t! o mcc 2019-2-3

Vaibredningen nomVierar till KP följande personer till tre uppdrag
Uppdrag Namn
Nämndeman Heléne Jarno
Nämndernan Elisabeth Aberg
Nämndeman Cecilia Karlsson

Anna-Lena Pligg
Agneta Carlsson-Lundberg
Arne Hjorth



S-.nnskaetQS omivlin

Reservation
§ 89 kornmunfullrnäktige 1 Sinnskatteberg 2014-12-15

Vi socialdemokrater, vnsterpartister och miljöpartister reserverar oss mot valet av
övertörmyndare eftersom kornmunfullmäktige har valt den person som är tjänsteman och
handlägger dessa ärenden. Det är olämpligt att en och samma personer är handläggare och
äverförmyndare.

Vi anser att jäv föreligger enligt 6 kap. 25 § p. 3,4 och 5 kommunallagen, se nedan

6 kap. 25 §
En törtroendevald eller en anstä!ld hos kcmniunen eller landstinget ärjävig, om

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller nägon
annan närstäende elier om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada
för holom själv eler någon närstencie,

1 han eer någon närstående är ställröreträdare för den som saken angår eller lär någon som
kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3 ärendet rör tillsyn över san kommunal verksamhet som han själv är knjlen till,

4. han har fört talan som ombud eter mot ersättning biträti någon i saken, eller

5. del i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba Förtroendet till hans
op3rtskhe 1 ärendel.

Sk?nnskatteberg 20141218

Lars Andersson
Sori&dem ok ra ter na

,5L-

-12- 18

,bÖ/ /2 46. /Q/

Vänsterpa rtet


