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§ 147 Dnr 2014.ONO.291

Angående f.d foikhögskolan — verkställande av beslut,
information

Kommunfullrnäkiigc bLsutade2014-06-30, § 43.
att RSrvirva fhstiglictcn Viucrskoga 4.106. Ed fhlkhögskolan i Skinnskattcberg enligt det lZirsIag
till av! al som ii Tills upp ritI rit med landstingct
il rapport i flreiidct ska avges vid näsui sam,nantridc med fulmäktiuc den S scpembcr 2014
att intentionen med att överta f.d folkhögskobns lokaler ska vara att hitta en l:in,åsiktig lösnin2 dUr
inriktningen pä verksamheten s[a vara niringslivsutveckling, till eernpcl form av en fZretagshv.
samt ge möjlighet för koniinuncn at: bedriva versalnl1ctc: med hocnde För cnsaniknrnnmiidc
flykt ingharu’-ungdonm

Tidignrv Ichaniiling av ärendet

Lcdningsuskottct beslutade 2014-08-13, § 112,
att notera rapponen till protokollet

Ledningsifiskottet beslutade 2014-10-15, § i48,
att gudkinna rapporlen

Tf kommunchefen infonnerar om det aktuella higet och besvarar frågor.

Karin Lindström (‘up), Lena Lovén-Rolén (s), Lars Canibrand (oh), och Angclique Nyström (fpl)
yttrar sig.

Kommuiistyrclscn beslutar

&ifl notera informationen till protokollet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Å y /
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PS Dnr2011.1027113

Delårsbokslut per 2014-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Dclårsbokslut per 2014-OR-31 har upprättats och ska izodkiinnas av koui!nunIuhlmklige.

Tidigare behandling av ärendet

ledniiigsutskotlct bcslutade 2014-10-15, 145. föreslå kornrnunfullniäktige
att I5gga dclårsb,ksiutet per 20J4-O8-31 till handlingarna

ärendet yttrar sig Tony Böja (s), Vanja Lcnclin: (fpll, Angcliquc Nys:rirr1(fpl och
Seiju Ojala (s).

Kornnii,ntyrelsen belntar enligt ledningstitskottets försbiz, fiircsl kommiinfiillinäk(ige

att lägga Uelrsl,oksluIct per 2014-08-31 till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 149 Dnr 2014.1059.042

Budget 2015 och plan 2016-2017 för Skinnskattebergs kommun

FörslagtUl budget 2015 och plan 2016-2017 harupprättats och ska godkännas av
kommunful Imäktige.

Tidigare bclrnndling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-10-15, 147,
att en ytterligare bearbetning av texlen i budgetfiirslaget ska göras av Rinaltningen inför
kommunstyrelsens sammanträde den 4 november

Ledningsutskottet beslutade vidare 2014-10-15, § 147, föreslå kommunfullmäktige,
att kommunalskatten skall vara oförändrad 22:5! kronor per skatlckrona
att partistödet i form av grundstöd skall vara 1 5 000 kr per parti samt ett mandatstöd med 2 000 kr
per mandat i fullmäktige
att godkänna upprättat förslag till arvoden och crsättningar IZir fi3rtroendevalda samt taxor och
a ‘gifter
att godkänna upprättat förslag till driftbudget
att i investcringsbudgcten anslå medel till pIanerings och projekteringskostnader ffir
fdrva]tningsfastigheter med 2 mkr
att i övrigt godkänna upprättat Förslag till investeringshudget

Ordföranden sammanfattar hudgetberedningens förslag och ledningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen, samt redogör för det ekonomiska utrymme som återstår att ta i anspråk sedan
resultatet 1,5 % avräknats.

Lars Andersson (s) Föreslår tillägg i drifibudgeten för år 2015
att 220 000 kr återförs till kornmunstyrelscn eftersom planerade organisationsförlindringar inom
kommunstyrelsen inte hinner genomföras
att 630 000 kr återförs till sektor vård och omsorg, då budgetberedningen i sin slutbehandling av
budgeten orde en nerdragning med 1 270 000 kr ifrån sektorn äskade medel
att en utölming med 200 000 kr görs För prioriterade satsningar på ungdomar och integration, med
fördelningen 100 000 kr till verksamhet 481 Bidrag till ungdomsverksamhet, och med 100 000 1cr
till verksamhet 483 Bidrag till studieorganisationer

Carina Sändor (fp!) föreslår tillägg i drifibudgeten för år 20] 5
att anslå medel till förstudie om Nylrnmmars Förskola inkluderat fritids o samlingssal med
50 000 kr
fl anslå medel till oppositionsFöreträdare med 120 000 kr
att anslå medel till skolskjutsar för barn som går i skolan i Koisva, med 500 000 kr
att anslå medel till återförande av medel till kommunstyrelsen med 300 000 kr

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 149 [orts. Dur 20141059.042

alt 300 VOl) kr tcrfirs tifl konirnunsivrelsen eftersom pbncrude organisatioTisiorandnngar nom
kommurst relsea inte hinner gennmtöras

Carina Sidor ([pi) föreslå, därutöver i investerinsbudgetcn för är 2015
att anslå medel till skyllning i skolor, fritidsliem och Sturehusci med 50 000 kr
fl ansl1 medel till lckplatscn i Färaa med 300 000 kr

1 debatten som följer yttrar sig Lars Andersson (s). Carina Sbndor (fl), Lena Lovén-Rolén Is), Vanja
Lenekilrit (fp!). Fredrik Skog (v), Nettan Roth (v). Pernilla Danielsson (ni) Knrin Lindström (mp),
Seija Ojala (s), Angelique Nyström (fpl) och Lars Carnbrand (oh).

Fredrik Skog (v) mcd instännnandc av Nettan Ro:h (v), yrkar avslag p Carina Sndors (fp1)
tilläggsl&slag och bifall till Lars Anderssons (s) tilläggsförslag.

Lena Lovdn-RoIe (s) yrkar bifall till ledningsutskottets f&slag.

Sammanträdet ajourncra fiSr paus.

SinnnnIriideI it erupptas.

Ordförnnden redogör för sitt förslag till propositionsordning. om godkänin.

Ordföranden stlIer frägan om komniunstyrelsen kan besluta enligt ledningsutskottets förslag
att kommunalskatten skall vara oförändrad 22:51 kronor per skattekrona
att partistödet i fonn av grundstöd skall vara 15 000 kr per parti samt ett niandatstöd med 2000 kr
per mandat i fulliniktige
att godkänna upprättat förslag till arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt taxor och
avgifter
Ordröranden finner frägan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommuristyrelsen kan godkänna f&eslaget tillägg till upprättat
förslag till taxor och avgifter som gäller Pensionärsservice, och rinner frågan mcd ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan godkänna budgctbcrcdnirwcns förslag till
driftbudget, och finner frägan med ja besvarad.

Ordfdrandcn ställer proposition p majoritetens färslag frän Lars Andersson (s) om tillägg i
dri(tbudgeten av det ekonomiska utrymmet som tvntår att ta i anspråk sedan resultatet 115
O/ avräknats, mot Carina Sndors (fpl) förslag om tillägg i drifibudgeten av det ekonomiska
utrymmet som äterstår att ta i anspråk sedan resultatet 1,5 % avräknats, och finner att
komrnunstvrelscn beslutar enligt Lars Anderssons (s) förslag.

Rolf Andersson (c). Carina Sdndor (fp!) Angelique Nyström (fpl), Vanja Lenekiir.t (fpl), Ewa
Olsson Bergste4t (fpl), Lars Carnbrand (oh) och Pernilla Danielsson (m) reserverar sig tro:
beslutet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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149 [csts. Unr 2014L059.042

Ordföranden ställer idare frnin om Lommunstvrlsen kan a,,slS medel lim esicringshudgc:en
till planeHnus- och projekterinuskostnader fbr fönaltningsfastigheter mcd 2 mkr, och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden släller proposition p5 kdningsutskottcts förslat att anta budgcil,crcdningens firsIag
till invcsteringshudgct. mot Carina S6ndors (fpl) förslag om att därutöver anslå mcde till skyltning
i skolor. fritidshcm och Sturehusci mcd 50 000 kr. samt till lekplatscn i Firna mcd 300 000 kr, och
finner att komniunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

Rolf Andersson (c), Carina Sndor (fpl), Aimcliquc Nyström (fpl), Vanjzi Lencklin (fpl), Ewa
Olsson flcrL’stedt (EpI), Lars Cambrand (oh) och Pernilla Danielsson (ni) reserverar sig ittot
bslutct.

Kornmunstvrcjscn beslutar därmed ffiresl kommunfuLlmtktigv

aU koni,iiunalskullcn skall vara oförändrad 22:51 kronor per skatlckrona

att parlislödel 1 fhnn av grundstöd skull vara IS 000 kr per parti samt ett mandatslöd med 2000kr
per mandal i fullmäktige

att godkänna upprättat förslag till arvoden och crsätttnngar för förtroendevalda samt taxor och
avgifter

att godkänna föreslaget tillägg till upprättat JZirslag till taxor och avgifter som gäller
Pcnsionärsservicc

ilt godkänna budgetberedningens förslag till driftbudgct

att genom det ekonomiska utrymmet som återstår att ta i anspråk sedan resultatet 1,5 % avräknats

-220 000 kr tillförs k-omrnunstyrelscn eftersom planerade organisationsftiriindrinuar inom
kommunstyrelscn inte hinner genomföras under budgetåret
-630 000 kr tillförs sektor vård och omsorg, då budgetheredningen i sin slutbeliandling av
budgctcn gjorde er’ ncrdratning med 1 270 000 kr ifrån seklom äskade medel
- en utökning mcd 200 000 kr g&s för prioritcrade satsningar på ungdomar och intcgration, med
fördelningen 100 000 kr till verksamhet 481 Bidrag till ungdomsverksanilict, ccli mcd 100 000 kr
till verksamhet 483 Bidrag till studicorganisationer

il i investeringsbudgelen anslå medel till plaricTings- och projekterinuskostnader för
fbnaltningsfasiigheter med 2 mkr

att i övrigt godkänna upprä:tat förslag till investeririgshudget

Justerandes sign. Uidragsbestyrkande

M66
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150 Drir2OI4.0921.l06

Förslag till avtal och reglemente för den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden mellan Landstinget Västmanland och
kommunerna i Västmanland

Landstinget lrnr tagit initiativ till att se över reglemente och avtal får den Gemensamma n[imndcn
mr hjälpmedelsverksamheten och andra sanwerkansfrgor. Dct gällande avtalet är i vissa delar inte
längre aktuellt. Nämndens verksamhet har över tid anpassats utifrån förändringar i omvärlden,
blacid annat att de ingående parterna driver betydligt flera gemensamma projekt. Dessutom har
Västmnanlands Kommuner och Landsting (VKL) vård- och onisorgsberedning tillkommit efter att
nämnden starlade år 2000, och där bereds och samordnas flertalet av de övriga samvcrkansfrågonia
inom vård- och omsorgso:urädct. Syftet med att se över ata och regicinente för dcci Gccnensamnrn
nämnden har varit att ivdlhrgöra ansvarsflSrhållar.den och roller mellan nämnden h VKLs
bcrcdning. au efihivisera arbetet med de gemnsamn1a ftgomn och att modernisera
utformningen av re2lcmentet,
Landstinget föreslår koirununerna besluta;
att techuj föreslagct avtal avsccndc gemensam Hjälpmedesnäcnnd
att godkiicuia i?ircslagct reglcnicnIc br gcnwasamn l-Ijälpmncdclsnflnnd
fl notera att avtal och reglcnmcnte för Gemensam nämnd rör 1 ljälpcncdclsverksainlict imiscbiir en
revidering sv a’ialct mellan landstingct och kommunerna om Gemensam nämnd rör

]j ilpmcdelsverksamlict och andra samvcrkansfrågor, samt regleniente för samnmu nämnd gällande
frän ir 2007

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-10-15, § 150, föreslå kommunfullmäktige
att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hjälpmedelsn5mnd
att godkänna föreslaget reglemnente för gemensam 1-tjälpmcdelsnämnd
att notera att avtal och rcglcmentc för Gemensam nämnd för Iljälpmncdelsverksarnhct innebär en
revidering av avtalet niellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd {r
hjiilpmcdelsverksamhct och andra samverkansfrgor, sann rcglemcnte fbr samma nänw.d gällande
från år 2007

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets fönlag, röreslå kommunfullmäktige

att teckyn rireslaget avtal avseende gemensam HäIpmcdeIsnämnd
att godkänna föreslaget reglemenic för gemensam Hjälpmeddrnämnd
att notera att avtal och reglernente för Gemensam nämnd för Hjälpmedelsverksamhct innebär en
revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor, samt reglemente för samma nämnd gällande
från & 2007

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L4M c3
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§ 151 Dnr20140090.106

Korrigering av § 15 i förslag till ny förbundsordning inför 201 5-01-
01 för Norra Västmanlands Samordningsförbund

Kommunftillcuäkiigc har 2014-09-08, § 49, beslutat att godkänna upprittat rrslag till ny reviderad
Förbundsordning rör Norra Viist,nanlands Saitiordningsrörbund, alt anta den nya
förhundsordningen alt gälla frän och mcd 2015-01 -01 samt att beslutet uliulcr under Cömtsttning av
övriga mcdlcmrnar5 likalydande hesut,
Dtt har nu via landstinget, uppdaEats att dct tar blivit en feiskrivning i § 15 avsccnde revisorernas
mandatperiod. Korrekt skrivning ska vara ssorn i nu uäilandc förhundsordtung, dvs att
mandatliden rör revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter.
Kornmunfullmäkligc IUrslis bcs!ula it5 IS ‘..,Nla:dattden för revisrrrn jr fyra r rä<nal från
den 1 april rc efter dcl au al av fullmäktige i region DCII kommuner har igt rum.. .‘. 5ndras till

- .f’Iar:datliden fir re’ isorenn Ur densamma som fjir styrelsens Iedwn5ier,,

Tidigare behandling ny ircnile(

Ledningsutskottet beslutade 20l4-1O-1 5. § 151 IT5resl kommunfullntäktige
15 ‘. .Mandaltdcn hr re’ sorerna är fyra år räkint frän dn 1 april rct efter du alt val av

fullmäktige i regon och kommuner har ägt rufli ändras till’’.., !‘Iandaitidcn fhr revisorerna är
densamma som Dr styrelsens ledamöter. -

I(ornrnunstyrclscn beslutar enligt Icdningsutsloltcts förslag, röresI kommunfullinäktige

att S 15 “...Mandattjdcn för revisorerna är fyra år rfiknal frän den 1 april året eftcr det att val av
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.. .‘, ändras dl l”..Mandattidcn för revisorerna jr
densamma som För styrelsens ledamöter...’

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande
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§ 152 Drir2OI4.0465.007

Förändring av den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen

Fönaltningen har till sammanrfidet 2014-08-13 upprättat en rapport i iircrdt p1 uppdrag av
lcdningsutskottct

Tidigare behandling av ilrendet.

lxdningsutsotict beslutade 2014-0513, * IIS,
att [Vrvakningcn t?r i uppdrag att hclvsa vilka konsekvcnscr som rörslage: till LZ5randringar får
att ge rdna!tnngei i uppdrag att fommiera cr1 fI1ag till beslut om ccl rdrändrin av dcn politiska
organisationen och fiinahningsnrganisationen

uppdraget redovisas vid utskottets sammanträde den IS september

Ledningsutskottel beslutade 214-09-IS, § 129,
att ärendcl 51cr las upp vid nästa sammanträde mcd ledningsutskottel (len IS oktober 2014

Lcdningsutskuttei heslulade 2014-10-15, § 153, föreslå kommunfulIn,kIigc
att kommunslyrelsens storlek minskas till 13 ledamöter och 13 ersättare

Ledningsutskoitct hcslutadcvidare2ol4-l0-15, § 153 föreslåkommunstyrclsen
att rapporten Förändring av den politiska organisationen och Fönaltningsorganisationen remitteras
tull partierna och till miljö- och byggnadsnämnden ffir yttrande

Ordröranden redogör förde tidigare diskussioner som förevarit angående Förändringar av
organisationen ledningsutskottets beredning och sin eget nu framlagda förslag mcd motivering.

1 ärendet yttrar sig Scija Ojala (s) och Vanja Leneklint (fp!).

Seija Ojakt (s) yFLar bifall till ledningsutskottets ffirslag.

Vanja Leneklint (fpl) yrkar avslag på förslaget och hänvisar till att hela rapporten föreslås vara
föremål rör remiss rörfarande.

Ordföranden stälcrproposition på ledningsutskoucts ffirslag mot Vania Ieneklints (fp1)
avslagsvrkande, och finner att kommunstyreisen beslutar enligt IedningsutskoItcs lrsIag.

Kommunslyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag, förcslä kommunfullmäktige

fl kommunstyrelsens storlek minskas il1 13 ledamöter och 13 ersättare

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

t-/t
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§ 152 for1s Dnr2014.0465007

Rolf Andersson (c), Carina Sndor (fpl), Angclique Nyström (fp!)! Vanja Leneklint (fpl), Ewa
Olsson Hcrgsccd: (fpl), Lars Carnhrand (oh) och Pcrnilla Danielsson (rn) rcsencrzmr sin mo:
beslutet.

Komnlu,ntyrel%cn belntnr vidare enligt ledningsulskollets förslag

alt rapporlcn Pöriindring av den politiska organisalionen och förvaltningsorganisationen remitleras
till pailienrn och till miljö- och hyggnadsnämndcn för yttrande

att yttranden ska vara kommunstyrelsen tilllwnda den 10mars 2015

Justerandes sign. Lftdragsbestvrkandc
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§ 153 Dnr 20140279106

Ansökan om bidrag till Brottsafferjouren för verksamhetsåret 2015

Ansökan om bidrag på 25 000 kronor För verksamhetsåret 20t5 har inkommit Från
Brottsoffeijouremas riksrdrbund. Brottsofferjouren i Viistcrås r en Rirening som funnits sedan 1989
och filialen i Fagersta som verkar i Fagcrstas, Norhergs och Skinnskatlchcrgs kommuner starlades
september 2009.

Tidigare behandling av ärendet

ledningsutskouci beslutade 20l4-]O-1 5. 154. föresI koniir.unstvrclsen
att bevilja veksIml]eLsbidrai! till Brousol’fcrjourcn rör verksamhetsårel 2015 nwd 25 000 kr all las
från kunlo 003, vcrk’srnr.hct 096 Avgiher för samverkan

Kornniunstyrclsen beslutar enligt Iedningsntskotlcts förslag

att bevilja vcrksmhelsbhlrug iII Brotlsofibrjourcn fSr vcrksanhetsårc: 2015 mcd 25 000 kr att tas
från konto 003. verksamhet 096 Avgificr för samverkan

)uslerandes sign. Utdragsbestyrkande

L1Wb
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]54 Dar 20 14 .0932.101

Ansökan om bidrag till skyltar att användas vid bevakningskörning
— Sunnansjö vägsamfällighetsfärening

Ansökan om bidrag p 1500kr har inkommit Från Sunnansjö väsamra[lighc:sRircai:ig. Bidraget
ska användas vid hevakningsköniing, genom Grannsamvcrkan, att rsia på bilania som har
heva kii i ngsvcc ka.

Tidigare behandling av ärendet

Lcdningsutskottct beslutade 2014-10-15, § 155, föreslå kommunstyrelsen
att bevilja bidrag till Sunnansjö vägsamfililighet mcd 1 500 kr att tas från konto 003, verksamhet
0964 Sanivcrkansråd

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (mp), Vanja Lcncklint (lpl), Roger lngvarsson (s) och Fredrik
Skog (v).

Kadn Lindsrörn (mp) med instämmande av RDgcr lngvarsson s) o:h Fredrik Skog (v), yrkar
äerrcniiss av lircndet, dii de: inte ifr cli konsek’ en! handlande an bcsluta i cit endi irende med en
sådan bugäran. Det bör utredas vilka regler eller riktlinjer som ska gälla i dcn liir vpcn av ärenden.

Vanja Leneklint (fpl) yrkar bifall till ledningsuiskottets fZ5rslag.

Ord[randeii ställer proposition pä om ärendet ska avgöras idag eller aterremitteras1och
finner att ärendet ska återremitteras till lcdningsiitskottct för vidare beredning.

Kommunstvrehen beslutar

all åtentmillera ansökan om bidrag till Sunnu,isjö vgsatnfäIlighet till lednngsutskollet för vdarc
beredniniy

Rolf Andersson (c), Carina Sdndor (fpl), Angelique Nyström (fpl), Vanja Leneklinl (fpl), Ewa
Olsson Bergstedt (fp!), Lars Carnbrand (oh) och Pernilla Danielsson (ni) reserverar sig mot
beslutet.
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155 Dnr 2014,0368.101

Svar på motion angående att ge föräldrar valfrihet

En motion mtd F&slag om att kommunen infdr vrdnadsbidrag, har 2014-04-17 inkommit från Bo
Oherg (ni).
Motionen har överhirnnats till {Zin’ultningcn lZir yttrande.

Tidigare lwlmndling av ärendet

Koinniunfu]lniiktigc bcsl’jisde 2014-04-29. 20,
all ö crliinm niol ione: till k-onmunslvrclscr. mr heridning

Kommunsivrelsen hesluhidu 2011-05-20. SI,
att överlämna nx,Iioncn liV fönaIlnngcn För yttrande

En tjiins:eskrivclsc i ärendc: har uppräis.

1 jirende: yttrar sig Tony Dölja (s) och rkar avslag p niohioiwfl.

Kommimstyrelsen l,eslntar föreslå kommunfullmiktigc

att avslå motionen

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande

LfrkC3



Skinnskattebtfs
rzI5frffiun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2014-11-04 Sid 196

156 Dnr 20)4.0370.101

Svar på motion angående införande av besökshurid inom våra
äldreboenden

En motion med iZrsIau om au kommunen inför bcsökshund inom kommuncns
äldrehocaden mr 2014-01-17 inkommit frän 13o Oherg (in).

Motionen bar överlämnats till förvaltningen för yttrande.

Tidigare behandling av jirendet

KoninuciFulImiiktigc beslutade 2014-04-29. 21,
att iverlinina motionen till konirnunstyrelsen för heredning

Kommunsivrelsen brslninde 2014-05-20, 82,
att överlämni nol ioncn till förvallningen för yttrande

En tjänstcskbvclse ircndet har upprittats.

1 irendct yttrar sig Neltaii Roth (v) och yrkar avslag p motioncn.

Kommunstyrehen beslutar föreslå kommunfullmiiktigc

att avslå motionen

Justerandes sign. UdragsbestyTkande

Lk%zC
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§ 137 Dnr20l4.04I8101

Svar på motion angående alkoholservering på våra äldreboenden

En nioiion mcd ffirslag om au tillåla alkoholservering pä vara Lildrebocnden, bar 2014414-29
inkommi: fr5a Bo Oberg (m).

Motionen har överlämnats till tZnaltningen flit yttrande.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullinliktige beslutade 2014-04-29, § 25,
att överlämna mutionen till kommunstyrelsen tZ5r beredning

Kommunstyrelseci beslutade 2014-05-20, § 85,
utt övcriämna rnotonn till flinallningen fir vilrande

En tjänstcskrivcle i iircrdct har upprättats.

Karin L ndst rörn ( mp), in ed i nstihii rna id av Lena Lovén—I? ni én (s) yrkar avsi ag p nioti 011 fl.

T(ommunstyrciscn beslutar förcsI kommunfuilmäktige

att aivslä motionen

Justerandes sign. Uidragsbestyrkande
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§ 158 Dar 2014.1060.006

Sammanträdesschema 2015

Koinmunstvrclsen har att årligen fastställa sacnrnanträdcsschem3 fr nästkorr.mandc r.
Förslaget till sarnniainrädesschcma Rir 2015 n-rnrncr ett fullständigt tidsshcma tr alla delar i
äre ndelmntcringsprocesscn.
Kornniunfullmiiktige, miljö- och 1yggndsnimnden samt valnämnden fastställer sina respektive
schema.

Tidigare hdiandliug av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-10-15, § 156, föreslå kommunstyrelsen
att slarttiden för sammanträden i kommunstyrelse och utskott skall vara kl. 08.30
att i övrigt godkänna fdrslaget till hcredning och sammanträden 2015 för kommunstyrelsen och
utskott

Lcdningsutskottct beslutade vidare 2014-10-15, § 156, föreslå kommunfullmäktige
att förslagcttill sammanträdesdagarför Fullmäktige 2015 ärdcn2/3, 27/4, 8/6 2l/9och23/l

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsulskottets förslag

att slarttidcn rör sammaniräden 1 kommunstyrclse och utskott skall vara kl. 0830
att i övrigt godkänna förslaget till beredning ccl’ sammanträden 2015 rör konmunsyresen och
utskoit

Komniunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. fdrcsla hommunfullmäktige

all förslaget till saminanträdesdagar för fullmäktige 2015 är den 2/3, 27/4.8/6,21/9 oclm23/] 1

Justerandes sign. UtdragsbestyTkandc

rLh
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§ 159

Övriga rapporter

Dur 2014.0293.106

Lönenilmuden, dclårsl,okslut per 2014-08-31

Gcrncnsanuna jijinitiden för lOricsamverkan har vid sitt sanirtiantrilde 2014-09—25, * 60, flisistlillt
dclårshokslut per 2014-08-31. Enligt 3 i rcglenicntct ska rapportcring ske tiH rcspcktivc
kommunstyrelse.

1301ju (s) rapportcrnr ftn \KL:s (VstinanIands Kommuner och Landsting) herednig
Lirande och arbcls:narkjiad. Temat för dagen var struklurfonder.

Roger lngvarssen (s) och PcrnIJa Danielsson (in) rapporterar fr Samordningsf&bundets heldag
med stvrclsen Temat lör d3ucn var urLLanisaI inns- och niveckljngsfr5gor. Dc staUiga anslagen har
inte ökat vflkct siIlcr friiuan om kommunerna är villiga att öka del ekonomiska stödet.
Myndigheterirn Arbctst!innedlinucn och Försikriin!skassan kommer me att öka slödct till
Samordnings förbundet.

Lars Andersson (s) har deltagit i niöe anordnsl av [FADER Bergshigcn inför den nya
programpcriodcn mcd fler fonder inblaidande in tidigure. Kallelse till extra stämma har gitt: ut
mcd huvudpunkt fhrtsättningomstart av LEADPIt, piaacr och organisationsformer.

Carina Sindor (fpl) informerar att det blir en ny polismyndighet för hela Sverige frEin ccli mcd 1
januari 2015.

Kommunstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga lönenämndens dclårsbokslut till handlingarna
att notera övriga rapporter till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L!rk 44
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160

Delegationsbeslut

Onr 2O4OO74 002

Anmillan av Uclegadonsbesluc har inkozmit 2014-09-23, 2014-10-16 smut 201-1-10-20 och
uppriVats enligt Rirlcckning.

Kornmunstvrclscn beslutar

att mcd godkännande lägga dclcgationshcslucri till handlingarna
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§ 161 Dnr 20140075002

Delgivningar

Arboga kommun
[41003 Dnr2014.0501.l06
Konirnunfullmäktige, § 124, Teinporir ändring av förhundsurd&ng rör kornmunalförbundct
VarabMiljö, beslut

Bcrgslngens miljö- och bvggförvalcning
141003 Dnr2014.031S.212
Stadsarkitcktkontorc, Uiställning Fördjupning av övcrsikisplan Rir Lindcshcrgs stad

lntresscröreningcn Sergsiager
141009 Dnr2014.0L03.106
Årsmöte, protokoll 2014-05-16

Landstinget Viistmanland
140821 Dnr2014.0871.014
Kollek1ivtraFibnyndghctcn Västmanland, remiss i ärende som rör busshällplatscr inom lO meter
från korsning
141009 Dnr2014.0145.106
Gemensamma nämnden IZir 1 ljälpmedelsvcrksainlict och andra sarnverkansfrågor, protokoll från
sammanträde 2014-09-26

LnssIyrcIsen Stockholm
141002 Dnr2014.0986.I’Jl
Rapport frän inspektinn hos OvcrfZirmyndarcn 1 Skinnskattehergs kommun dcn 5 m: 2014

Lnsstvrclscn Väsirnanlands län
140924 Dur 2011.0969.111
Protokoll Slutlig röstrilkning och mandatlZ3rdclning i Skinnskattehergs kommun

Norbcrgs kommun
141016 Dnr2014.0293.106
Lönenämnden, sammanträdesprotokoll 20 14-10-16

Skinnskattcbcrgs kommun
141003
Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll frän sammanträde 2014-09-24
Dnr 2014.0996.730
Kommunstvrelsen. sektor Vård och omsorg, Information angående genomförande av ÄBIC 2014-
10-16

SKI_, Svcriges kommuner och landsting
140912 Dnr2014.0092.l0t

Justerandes sii. Utdragsbestyrkande
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§ 161 forts, Dnr 20 14.0075.002

Cirkulär 14:34, Konsckvcnscr av skärpta bcliöriglictsrug(er och lcgitimaflon för lärare och
iZirskoldllirare samt övergngsbestäEnmeIscr
]41006
cirhlär 14:3X BudgctflirutsiItnngar flr åren 2014-201
2014-10-12, Inbjudan till Miinskliua R5ttiglictsdagarna den 13-15 november i Umcfi

Va[aI,Miljö AB
140912 Dnr2014.03J7106
Brev lEngugemangsuppgift angående Skinnskatlehergs kommun borgen för VafahMiljö AB per
2014-08-31

Kommunstyretsen beLotu

a,t liluen dclgivningarna till handiinL’anla

Justerandes sign. Utdragsbestyrk-ande
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§ 162 Dnr20140076.1Ol

Ovriga frågor

Aigclique Nyslröni (Epi) sIäler en friga om kommunens upphandling av vattenprover, som
besvaras av t.f komnninclicfen.

Vanja Leneklirit (fpl) sifihler cH fråga om byggnationen av LSS-hocndct, som besvaras av
tf kommuncheln.

Karin Lindslröin (mp) sffihler en fraga om hur kos:nadcrca som avser foIkhöskoIan redovisas, som
besvaras av ( f kon:munchcfcn,

Justerandes sign. ( Utdragsbcstyrkandc

Lk/ t


