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§ 163 Dur20141205.042

Ekonomisk uppföljning för oktober 2014 med årsprognos

Ekonomisk uppföljning för oktober 2014 med rsprOr1os mr tipprittnts.
Konimentarer till peri oden ju mia ri—oktoher 2(114, dn fl redo isning, invcst en mar och kommentarer
liii irsprognoscn samt dn firedo sililig act, investeringar för lieIret redovisas.

Ii di a re b dta tull i ig av jr e ‘id

l.edtniuisubk-c,ttct l,eslutadcti2(114—l 1—26, 165, örcslä kom!m,ntvrclscn
Ut lägg: uppkIJninucu till taudhitigann

Ko:n;cniarcr tHI pLr;tflJcnjlI;ulri—ukInber 2014. dririreLlovisning. invcsIcrngnr och konin:cntarcr

ii] iirsprogi;oscn snn, driÉ rcdo ,siii,:r och i nvesieningar för hielrc redovisas.
Sck:or barn och iiIb;id,:,ig. sektor vrcl ucl ollisorg saiti kt,inmnncdning Visur i:cgutivt rcsul;ai.

Sckkr barn och InI,;IcIm:lg har föFhtriI progIiLIsn scdan dIrsrappnricn i augusti,

5 anuin ntagct EZ’r hela ko ,nh1;uil c, redo’ Is dock PI u rcs’i at 1 ack vare dc ge:crci la s:aI sh dragen

1 rendct yttrar sig Seija Ojal:i (s). cna Loén—Ro!:i (s). Vanja I.cnckint ([pI), Ancli An’idsson
(s). Tony I3’Ii;, (s och AngIiquc Nyström

Ancth :\rvWsson (s) anfSr in Hclrcomsoruci, ‘ is.r cii prognos om underskott för ret Sill ‘hillS

1 mkr och har 1,2 mkr i hesparingskrav r ir 21115. oh stdller froxi,x (III! dcna disku:crats i
förvaltningen. En redogörelse för hur sektorn planLrar att arbeta med detta, ges.

Kornnumnstvrelscn beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att :crkomr.m med ,edogörelse för hur intcrnhyronm fungerar i
kommunen

att igga uppföjningen till lrnudIingana

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandc
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164 Dnr 2013,0537.036

Bredbandsstrategisk handlingspian för Skinnskattebergs
kommun — information

Kommun fli II mikt i ge beslutade 20 1 2—1 1 — lO, § 94, angående it—in Frastruktur i komniu nen, bl and
annat att en brcdhandsstrategisk handlingspian ska tas fram.
Vid d igens sammant rlide kommer sektore her nLiri ngs liv och ut vec kl ng att iii C rme ra om dcl
akt ud la Hgct betri 11111(10 brcdbandsut ‘cc kl igen i kommunen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05—29, 101
att fZrvall ni ngen gör en ny bearbetning av firsl aget till 1 cdningsut skott et s samma lit räde
den 13augusti2013

Led ningsul skott el beslutade 2013—1 0—22, § 1 71,
att det opcrativa arbetet CortsitIer i mn av resurser
att fZrvaIt 1 ingen till utskott el s nästa samma nt äide dcli 26 ,iovcnihcr tar fram cii översiktlig PI an
som krävs som underlag i projektet’’ Fil Igängl 1 gI ‘et till li 1 bar 1’ 1/Digil il agenda fZir Väst ra
M illardal en’’
att lrvaltningen tar fram en mera långsiktig lialidlingsplan enligt fullniäktiges uppdrag och som
även ska innchä 1 la beräknade kostnader och Srslag till 1 lans IcH ng

Sektorehel näringsliv och utveckling och bredhandssamordnaren informerar om bredhandsarhetel.

1 ärendet yttrar sig Seij a Oj ala (s), Karin Lindström (mp), Angel (luc Nyström (fpl), Ulf Kj eli in (e),
Aneili Arvidsson (s), Lars Andersson (s) och Vanja Leneklint (fpl).

Kornrnnnstyrclscn tackar tur informationen.

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande

iCklJr



SkinnskattelW
Sammantradesprotokoll

Liiminunslvrclsen 2014—12—1(1 Si:I 2:)?

* 165 Dar 2H4.i 55.101

Inriktning för Ed foikhögskolan

1-ii lj’IsIcs: ivcls.. i rcItIu: Ilar iippri::iis.

IitIiarc huliaiidlingaviirvntlcl

Lcdiiingsiiiskottct I,csluh.ilc 2011—Il —26, § 167, ircsI[i koiiiinunstvrclscii;ude medel un skicus iud jrn !:lm1Ninuc iviLs tE Ir 21)15
I1I h,aItIliE]UCtI (Ii i tLi)flt11!U I( OrS](! kl’’. eka isUI,ckn Vit:crskc’,a 4: l(P, tillhL-slut RH

tiO cdu och belysa dc ek,iioiniska koiisck citserna n• de fZircsIigna drifisfbr,t,crna enligt t) drift(‘LII uIvu1±ng iV heLt asi iglic:c _i’ c\LcrI:: up ItIZtlNIl cn:rcprI!)r :1 Lojiununc,i kv:’,sfrirsom iurc i s’-Ftc iiIju :nI g±i:cta efter ett vNI uttal au, sann c) Lonuimml i—ik ochi,t-cckIing tv lieb listiglicien

Scktorclief teknik och service och scktoichcInii nigsliv och utveckling ftircdrar irendct.

1 irendct t(rar sig Kaiiii I.indsti ni (IiipL 1_ena céii—Rolci: (s)_ _T1fI.:;cII:; (c). Irctlrik SI:ou R 1.Caiina Siiidor(fpl), Seija Ujala s), A,igelk1ue Nyström (‘pi). 1 ‘mv l3ölja (sj, Aneth Arvidsson J,(iCh 1 ars Aiidcrs so ii ( s) -

1 i:u(ic:xI d s kus an ske:.

Cari,,a Suidnr ( ju) mcd iusliiimiiande av Scija (ijala (s) yrkar tiifhll till IcdnilIL’SlttSkOttctS IirshiL.

Kaba 1 indströ ‘tt (mil yu;ar a: dc inetiel som skickal s inni fn ln Isi i ngcl flyl is t ir 21)1 5,sann att I&valtningen hr i uppdrag att rotsiHia krvaIta fastigheten Vittcrskoga 4:106.

(JrJiörandLn ajotinici-:lr s ,nnIH1trädct Rir

S:ii,,niaiflridcI IterLipptas.

And i An dsso ci (s) krcsIii r alt dc mcd cl som skickats med fr1i i la ndst ngct flyttas till ir 201 5alt fö;;a]l::ittwnt ifir uppdFaE :‘t forisiiiia lZnalta :stighetcn VH:crskuga 4:106. sam: at: LItred:,och hicl-s, dc ekt uoj,ska koaekvtttscn;:t av dc lZrcslagita driflsfturn,cnia cnLig a) drift ochut vecki ing av hela Ihst ighc len av ex t cr111 upphand ad entrcp renör oc Ii alt koniniunen kvirstL, r Sort)gate, SR lit c) kominuna 1 (1 ri Et och ut ‘cc kl, ii av hela fhst jul ‘et en.

LiisraiJes TgJJ UcJrauSiwst,&LIJc
- ——

- 1
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1(5 Fons Rw 2(i14.1155ifli

(‘ariiui SincInr (Iil) Ijcgir ajournerilig tr ovcrIigL’nilicai.

Saniiiiaiiträdc( iicriipptas.

Cariii3 Suidtr YircsIr .i: de i::c Som sI:,_:ais mcd h;1i: IZ:iulstiI!gc: Ev:ias ii:I ii: 2015.
ut ht’ :tlI:mzc: tar i tlplr;.g fi’rtsitiil iZ_vaI:,:. t:tsiuIitc \ititusL< 4:! samt
öivaltinngeii i tippdnig iii i0rcdi ‘cli lelys dc cl<onoiiiiska konsckvciiscrii:, av dc öi cagi1a

(Irjflsfoi-tllcl-i1a enliul i) di-iii och iit-cckiing av hela fastighiLteli iv cxtcrzit upphiandlad elit’ cprcn5r
samt c) Lonimu,ud drift ccli utveckling i IicIi fistiglicieii

\:iII.. LlisI:Jssiti: sker.

Ord[il:liRlcn i,uric:r.r :li:iii:it1it:lc

SalIlinahltIjiLlet iileriippt:is.

0 id löi-an (le Ii (i Ile i fri gall ont ko 11111111 list y i-vlsett Ica ii besluta enligt luLlniligsilt kii Itu Is förslag
att dc nietlel som skickats nini iran lanLIstiiiel flyttas till jr 2015. och fini,ur fr:igan mcd ja
Iwsvaiid.

OrdIii,;mdeii ställer frtig:in oni kouhnHlushrelscn 1(1111 litsItita all Iörilti,iiigcn far i uppilr:.g
iii forlsiitta iöniilla fastiglicici, \ilIcrskoa 1:106, och finner fragan 111011 II I)esvarfld.

Onl[öranilcn sIillci vidare liropositioli pii Aiiclli Arvidssons (s) flutslig alt hii-valtuiiigen ifir i
iipjiclrag att utreda och hel sa ile rloiiomiska loiiseIvciiseriia av ile fiircslaziui
ilriflslorinerna enligt ii drift och oh cclliit av lida fasliglicten av elernt uppliandlad
entrupictiör och all koniinnnen ki arsliti sorii iigare. sanil c) loii,iiitinal drift och utveckling
av hel i fn st i gli etc n, 11101 led n iii t skol tel s IIS is lag att iii reda och 1 ,elvs t de eko noiii ska
ko iis ekve iis erIii av de förush ii gun drift sin rmcr,Ia enl igt a) dii fl o cli LII VO c kl ing av Ii eIn
fast ighe len ny e te rut ipji liii n dl ad c utrep run ör o cli att lomniii lic ii Ian rsth r soul ii gil re i syfte
att sillja irilliggniuigcn efler ett vissl antal är, sanit c) konhinunal drift och utccIling av hela
fn st iglic len. oc Ii fl ‘liter att komnni iusl 3 relsc ii beslutar roligt ;\ ii et Ii Arv i (Is SO iis (s) f ni :1 g.

I(oninijHistyrclseu hcshul&ir

att de medel som skickats ned från la idsti iget fl tum till r 201 5

att för’;iiii,igcii Far i uppdrag au firisitta flinihIa fisiiuhIcn VälicNkmza 1:106

mi fd fl a t nhIlgcn far uppdrau ;a u: reda oc ii c vsa dc ck omiska kai isckvcxsc rna av
rcs 1 agn a dn fl s Ihrmema en! gi a) d ri Ii ncl ut v cc kl ing u’ Ii cia fasi gh eten av cxl cmi upplmndl ad

en! rcpituiör, och i tt komnin non k a rst 5 r som ägare, sa nit c) kommun al d ri fl och ut veckl ing av hela
fhst ighet en

Justcrandes sign. L’tdraglestvrkuinde

LLflI

__
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1 )nr 2014.11 X2633

Akut behov av förskoleplatser 1 Nyhammar

()rtIIir;,nclen har cii sl;ri; Lise liii lcdiiiiiusulsknltcl patiIii itt cli ,kut hcIin n flnskolc1,Iatsci
u1’pkonunit Nyluinuuar. FörvaHiiingcti Iwir iiikomiint mcd cii IänstcskrivcIse som belyser denunpkoittn:i. sttu:itloIlLi och dk:t :i’titkr son hchcr

1 iligaic heiiiiuIliiig av iireIl{Iut

1 cdniitusu:kaci liLlIlxcic 2014—11—26, 170, É.csh; liiiuiisiyrccn
ati ge f;rvaitij,ngcn uipdiag att lösa det akuta behovet av Rirskolcpkiiscr med en IRuIullösHing

1 bLslJiL!c
att en l:v F,i:iinj:iu ;Iv tjäns:eskricis iirccuchcskrivIIiiI! ted cI:oixiiii:sk underlag t;tiri:::i>
iildr ia ideis behandling I<oinniunst cisen den 16 cIec ihcr 2014

Sektorehef teknik ou’, service sann iö,skoiccl,ci loredrar ircidet.
Försl:iget innebär en lösning i egen regi mcd en nuidul anslutning till Nyliammars fZirskola ochititiebär Itir är 2015

— En tjänst l7,rskoirarc iikiusic P50 3’37 0)i) kr
— L l( cr1 :igskostna d 50 3 kr
— IJri ftknstnad 40 000 kr
— 1-lyreskosiriad 000 kr

6S3 01)0 kr

Fedrik Skog (v), Scia Ojale (s), Anctii Arvitissun (s), Neitan I<otli ( ), Carina SiicIor ({il), Lcna1 ovn—Rnhn t) och •\:igcliqcNsIröm (1) vTss bfij iifl .ns:exit:uiIrs1agr

Konnun ii sh relsen Ii es lutar

all komnunci u1ö:n crksaiiilieicn vid Nviiamn,ar lZrskola enligt upprätt:ii irsl:g

Jusierandes sign. Utdragshcstyrkande
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Korn rnunstyrel sen 201 4—12—16 Sal 21i)

167 [J,:r 20Ii2060-2

Omdisponering av investeringsmedel inom 2014 års budget

I3viu av lak inom flislighelen I.d nIkIigskoIan behö’cr göras och ir en högpriorilcrad ;itgird lBr
im dc rM II av flLsl iglici en. 1 örva Ii ningen an rör i en tj änstcsk ri ve se alt del finns outnyttj u dc mcd
lir 2014, och all kostnaden 801) (kr kan Uickas mcd omfördclning 1110111 P1111 l!ir årets
invcsl eringsbudgel.

Fn ijinslcskrivcIsc i irendc( mr upprfittals.

lidigarc IchanclIing av lirundet

LcU n ng u skoi le: be) uli dc 201 3— 1 —26 66. 1c1 korn In:n s v se,)
11,1 X00 r nindisroneras ur in cseri ngshudgccn lZr 2014

Sckiorclnf teknik och scrvicc IZircdra, ircndci

Kornnninstyrelsen besliilar roligt Iei1i.itigutskoltcIs Ijirslag

all S0() kr omdisponeras ur investerinushudgeten för r 2014

iusterandes sign. U td ragsh estyrk ande
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1 (iX Dur 20140339.133

Förväntad ökning av ensamkommande flyktingbarn

Ln jnstcskrivclsc i irendcI Imr uppriltials.

1 id iglire hel, all dh n g av iremi et

Led iii, gsutskoll t bes ulade 20 1 4— 1 1 —26, § 1 68, IDreslö kouti iu istyrel SCI)

tu dct i iZirvaltninge,is uppdrag au IZirvalta flistigheten Vitterskoga 4:106 flven ska inga itI utöka
t,itaIel platser tZir ciisa,nkomnmiicle llvktingbarn,

Kommun styrelsen hesi ni jr itu gi led,, in gs ‘ds koti et Fö rsln g

att dci i {ZrvuIningens uppdrag ‘tt Ir’al:a fiistighe(cn VitIc:koga 4:i06 iven sca ing; all utöka
ni al p atser lUr crsainko mina ndc Il ‘kl ngb2rn

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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K 0111 ni till styrelsen 20 1 4— 1 2— 1 6 sid. 2 12

IÖq I)ar 2)14.l25.7(fli

Utökning av verksamheten Ensamkommande barn i form av
ytterligare ett Horn för vård och boende (HVB)

ICLIIliflLStIlSkOhIct besititUdu 2014—II —26, 68, iircsIi koininut,stviclscti ,il det i ftrviItnii,gcns
uppdrag att kbalta hLstiglIctcn Vittcrskuga ‘4 l(I6 ivcn ska itiu’ att utöka H,talct platser för
ci,snni:oin:n:n;dc 9 klilfl!b;rIi.
lii liiIIslLsku’ cisu 1 ucilriut har upprittats.

Sckorj,cIaaI och ‘:usoru DLII sLktc:c;cI e;:nk tel: sj’ Le iörcIiar heinic:.

16i slaicI ii,i,ebfu
— ;,tl kitulGi vcrlsnnIictci, I:Ilsan]kollllnande barn lICCI ytlet igare cii l VII med 7 asyliIatset (‘Ch

3 bciiiLphisur. tnai: 2( pi;icr
— att flirlgga det nya brcIILIct i Cd k’lkhIöLNkola. lDk:iICr
—atthL\ j:i en resiirsföisiirI.iii,w i budget mcd 30(1 lOt) kr frH, kon,m,iieiis utcckliIwsII1cLIcI

2014 att lZui över till 2015 iirs budget för Fnsamkonimande barn

1 rcitdti v:lrar sg 1 .an AI1dLrssO:: (i). I:ir::i l ii,lsuö,u (np), le:];: I. v::—I<oIii (s). :\:c:i:
A:ids,ai, (sI. AI,!Ck1tIc Ntröt:; 1 UIIV E1öjz (s), Nduai Ro:Ii ( ) och Inuer I)tsi:r (

NctlaI] Roll, (v) yrkar bull! till tjii’stematiiiiförslagc ‘len di de hegiida 3(11) (101) kr frjII
kotumtincits ut\ cd;htws,cde1 sk:, las inon: ram 2015 Sr sckior’ard

kohIInhtins3rclsdfl hcsliitai

iiI t:tök;i crks!n:licIcII Eiis;,iuainii::a,idc brirI, ned vt:urigai e cii 1 I\:F1 ned 7 asvI!a:scr och 13
hacndcpla:scr. toa!t DII

all rHiga det nya boendet i Ld ftulkliöuskolai,s lokaler

att (le Iicgid:i 300 CDI) kr fl-an komi,iuncns uicckliiigi,,edcI ska I;i i,,oii: ram 2W 5 för scktor rd
oms ‘rg

Sanun:inIrdeI Ijourfleras för lu,,ch

[iiirandes sign. Jiiiagshctyrkande
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Sa,,, ni iut ni det id cr11 pp las.

§ 170 Unr 2014.1249.700

Införande av bitr. enhetsehef för verksamheten Ensamkommande
barn

Lcdn ngsui k on ci hcs ni ad e 201 4—1 1 —26. 1(8. färcsl korn mii nsiyrul se ii iii dcl ii na It Ilingen
uppdrag all IflraIta Ihsiigliclcn Viitwrskoua .1:106 iven ska inga att ntöka mialti plalscr IRir
en si inkomni:i n dc flykt i ngbarn
Arh ut sh ui a t ni ngen pi\ nuvarande IZrest in daru kom mc r alt öka belyd Ii gi d verk su iI id en ‘ix er
med lot) bide vnd giller antalet barn och antal personal.
En ij in si esk vd se irendct har upprit tals.

Sektorclic[ värd och omsorg mrcdiar irundet. Finansieringen ryms inom ramen lDr staishidrag lZir
niott aga nde av ensamku mniande ha rn.

1 irendet ylirarsig Scija Ojala (s), Tony Dölja (s), Fredrik Skog (v) och Nettan I(oUi (v).

Ncitztn Rotli (v) yrkar hifidi till tjnsicinantiaFrslaget att inriitta en tjiinst soiti biiridtiidc enlicbelici
Zir vcrksainlictcn I4nsainkotnniande Ixirn.

Komnuinslyrcisen beslutar

att inrU;I i en ;jinst som l,iirLdancle c:ilietsclic[ Iir crksamhctcn [asamkomnia,ide barn

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkandc

/C L•
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:71 l)::r2014.1254.021

Inrättande av tjänst 1,0 socialsekreterare för myndighetsutövning
gällande ensamkommande barn

N{cd inlcdiiiiig a’• ((cl ivu ivttIc ucilan Skiniiskattd,crgs koiniiiuii och Biiissivrclscn
\l:;i:):[IRI tiflanlc L!:’:ul fl ;s,i:flit:I1::i:nIc h;irii. :,i:i crv-rI;iinIic:: Lrii:ct
:‘iig:tiiö’ I:iIlutn au !It:i,lIis. Liilitn iuvarIIuIt rcst’rscr giI!:i:cIc dLt; arbtsu::r,tIc
lnsLtc:is a: cu :täking ncti Al Ii !s sociulsckrctirc kriivs. 1 in:InsicriLI!cn rvIu non: r;imcl’
Ur s:3t>L1idrig (Z’r n:tatt;td ;

tjiinslckrivcIsc i ircndct luir nprittas.

Sckt’r_lc ‘an1 oji sr aIcLharIcpRlLL lIi:d a’iInI fx:in!x,Is iinsci fll:;I1sLras gelijill
l(cIsökIliII1 av s:atIIL:Imcdc.

1 ircndc vitrarsiL \;‘nja icnLklIiu (l1i). IrL(lnk Skog R) och) my Rölja (s).

Vaiija Lcncklinl (fl1i. mcd i1s(imninItic av lony liölja (s), yrkar bilhil till tjdnstcniaiitiaIrsIagc(
att iii-itlz vtterIitarc ID (jfiuist soc,alsckrcLctac kr nividighutstitövnitig gHII:indc ciisaiikomiwiiidc
barn.

koninijipisivrelsen beslutar

att inriIl;i t(crIigarc 1,0 tjinst sncialsckrclcrare är im ndghclsutflvning giUI:iiuic
cisamkoninande barn

JusTi-anJcs sTgT. UtJrgcstvrkandc



Skinnskattehiti Sammantradesprotokofl

Koinmunstyrelsen 2014-12-16 iJ 215

172 Dnr20141247.502

Delegering av beslut individärenden inom vård- och
omsorgssektorn

De itu varande 1 edani(it erna värd— och sluss rgsut skottet vsl ut jr sitt uppdrag 201 4—1 2—5 1 - Nya
ledimiIcr och ordiörande utses den 20januari 2015, ilkel ,ii,el,är att ingen finns att ta beslut i
individärenden gällande insatser enligt LVU och LVM, varRr kommunslyrelsen niästc dclcgcru
II ppgi fl en till ann an. Dcii personeli måste vara till gäiiu ig dygnet ro ut, (lett a FSr all uppräl tliå
rätt ssLike rh et en i löpande mynd igi et s utövning.
En tjänstcskrivclse i ärendet har upprätlats.

Scdr,ruhel värd och ornorg hiFcdrar irctuk.

rörsI agel nnebä r
— ii’ korn muns:vrel sen ät efl im’ arande delegation ul st Id 1’ ruvarand e ord fZ4razdc i ‘. ird— och

oi nsorgsut skottet gäl linde hes luc om insatser i ndi därenden eni i t LV U och 1_ V NI Frän och
mcd 2015-01-01

— att delegcra till komntttnst resens ordIinnide att lhtta hcsu: i :;dividärcndea izälLuide insatser
cnhgt [yr och LVM Frärioclj med 2015—01—01 tili ch mcd 2015—Ll—20

— mi frn och med den 2 j amlari 20 5 dekgcra iii ut sedd ordffir;i ud i värd — och
n insorusutskott et all fil ta hcs ut i i ud vidärenden gällaii de l,csl ut en 1 gI LV U och LV M

Konimtinstyrelsen hcsliitr

att kominunstyrelsen itehEir nuvarande delegation utställd pä nuvarande ordiDrande i vård- och
ociistirgsutskottet gällande beslut ont insatser i individärenden culigt LVU och LVM frän och med
201 5—ni —01

att dclcgera till kommunstyrelsetts ordRirande att fatta beslut 1 individiirendcn gällande iiisatscr
er! jzt LVIJ och 1_VM från och ned 2015-01-01 till och ned 2015-01-20

mil Ih’t och med den 21 januari :0:. 5 delegcra tiH då utsedd ordl?irandc värd— och
0111 nrgsut skot:ci au fatta beslut i i nu vidiirenden gällande beslut en 1 gI LV LI och 1 VNI

Justerandes sign. Utdragshestyrkande

_ ____

-
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SI 75 Dur 2014.1 234.002

Delegationsrätt för socialjouren i Västerås år 2015

Sk w kri:i chergs ko mn;uu har sda n är 20(19 c: 1 a ‘1 al avseende soc ab OUT. A VIiI ci ja ncbIr
sociziljourcn 1 \‘iisicriis s:ad ansvarar fr al: luiniera akuta cnskiida rcndc: utzinfZir konk,rs:id,
viiIIir. rällct oIi I;clgcr. Ovriga koui:iiuiicr 1 \‘s:inaiiI:iiiI ;sr noisvzraiicIe a vilke iniicl_,ir

SOL luren i V äsi crs servar ic iincI Nuvarande d e eg ni onsiornrdn:,ndc 1 namIii!i v im
soc ‘1sek rel erare löpeF ut den 3 dccc inber 201 4
Fn tj in si eskri vd se i ii rend cl har uppri 1 iI s.

I<ornnlnnstyrelsLn beslutar

nit ge de namngivna soc la Isekrel erarna i d Social] ou ren Väst ers st id lrordna nde oc Ii dcl egat iDn
under t den dcii 1 januari 201 5 till och mcd den 31 december 201 5

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
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174 Dar 2(114.1 28.042

Omdisponering av investeringsmedel inom 2014/2015 års budget
lecIninsnIskolIet I,csIutlc 2014—Il —26. 1 6, i1rcslb koininuiistvrclseii
att dcli Iiivaltningcns uppdi-ag au finiIt. titstigliclcii Viilttiskog. 4:lOo ivcii sk nIg att utflk:iL;IIilel .iIseI lör ciisa;:—nn:i,i:i::u i ::nzbr:
Fr t:Iki:ing av Tl\?IlpiIscr i;iIIIr att ui: $rziIatioiI av tu Ld tIcviii raln tjinsicli ivelse ärendet har tipprätlats.

ScktnrelicC teknik OLI ser’ ice i6reduirii-eiulct.

• ‘rs1 Iii! icb r
— at hvnz:ica nhias olLit!cndc iid ct bcIup: ca; 5(11)0(11) kr auct futi’ drifli’udgc:cn 2()l——att sektorn flir invintki iiivcsteriiigsbt:tlgctci, lZir 21)15 till brtsalt byuiiatitiii r

cIIsaIllkoIl,n,atlcIe barn utKIerjahtuari och cbrtuiri till ett belopp sin 2 850 (100 kr + 140 000 kr
— ;t ckon, ku,nii;ci ned äl;a:ulL oj,] tiliasnicdel rars 20i5 on’ 2 S50 LOD kr — 140

kr >‘in tagits invesici iiI1sl,.;ILctc!I 20:5
— att 810 0(H) kr itcrI?rs till sektorn tr att täcka delar av byggmitioncii

1 ircudet vttiur sg lonv lIflija s). (iriiI:, Samk’r lfpfl. Nc:tm Rut: (v). 1 cia’ 1 ovcnRiic:: () ockAnctl, Arafsso,i (s).

T(on,iiii,ns(vrclsci, hcslutar

att bygnaIion päbörjas on,gäcnde mcd ett belopp t,ii 5000(11) kr taget rfii, driltbudgetei, 2014

sekturi, hir aininda iivcstci ingsbudgctcn lör 2015 till lbi:sIt bvgiuidon kir ensankcn:iiiardcbarn ui,lerpaiiuari och febaiari till ett belopp om 2 850 000 kr + 140 OUt) kr

att ekto ra i aku mine r mcd iskaitde om tU iiggsnw dci :inrs 20 5 nit 2 50 0U(} kr 40 t 5O krsom ta[rits frni in csteri ng sbudgctcn 2(J 1 5

att 810 01)0 kr fjtcrfi*s till sektorn att täcka delar av byggnationen

Justrand sign. - Utdragsbcstvrkandc

-
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§ 75 Dnr2O 130747.432

Förfrågan om delfinansiering och huvudmannaskap för
ombyggnation av Liendammen

länsstyrelsen i Västnianlands län iskar ffi besked om Skinnskattebergs kommun har iiSjIigliet att
del fln is era ombyggnat innen av 1 endanimen. Det skulle ve ii vara önskvärt att kommunen agerar
huvu dinan fl5 r byggnal ioflen. En påmi line se om svar pä firligan om del finansiering och
huvud mannaskap IZi r o mbyggnat inn har nkomm it från 1 insstvrel sen 201 4—1 0—1 6
1] iii teskrivel ser i irend et har ii pp ruLlat

Tidigare lielianciling av irvudet

Ieknsa ulskottet beslu:adc 2Ul3-I)9- X. § 77.
al; i’ ‘i ka med svaret till Iii,, ss’ vrel se ii

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-24, 83. fiircslä kommunstyrelsen
alt dellinansiering inte Ur aktucflt

Tekinska v.sLollet beslutade 2(113-1 _27 99 IZresii koci;inunstvrelser
all Sk nnskal ebe rgs ko,,,’,, u n unr sig h uvu dina,, ii sk apel ir omhyggna 1 lon av

enda ni men oc Ii därmed Ii esv ar;’r Tir frågan från 1 änssty rc Is en i ngi CIiLIC dclii

Komnninstyrelsen beslutade 21)13—12—17, § 222,
att ärendet ålerremitleras till tekniska ulskottet fZir vidare beredning f?ir att belysa konsekvenserna
av oinhyugnal on och huvu dniann askap

Tekniska utskottet hcslutade 2014-02-17, § 23,
att ge ordfiratiden i uppdrag att Ijireslå kommunstyrelsens ord Iirande att länsstyrelsen koinnier till
kon, munstvrcl sen för att in fl, riuc ra om hela frågan

Tekniska ulskottet beslutade 201 4-0—I2, 49,
all nol era in format iozc fl liii protokol 101
alt ärendet ener tas unp vid utskolle:s sammanträde dc:, 16 scpembcr 2011

Tcniska ulskole; beslutade 2014-IO-l6. 60.
att fiirvaltningcn får i uppdrag att ta fram en ekonomsk kakvl i vilken nuvarande dn Fiskostnader
presenteras sam: kostnader För en eventuell dclllnansierir.g av ombvgnation av LicndIIu!nen

Ickniska utsko:lel beslutade 2011-1 •25. 67. ft5rcsä kou:inunstvrelsen
all Skinnskaitehergs kommun del finansierar ombyggnation av Liendammen ned halva heloppel 1
mkr genom investering en ny självreglerande dammlucki
alt Skinnskattcbergs kommun tur sig huvudmannaskapet fiSr ninhyggnation av Liendammen
all svar pfi rörfrågin frän linsstyrelsen gillande detta ges när erforderliga beslut i ärendet är fattade

riusterandes sign. Utdragsbestyrkande

L2Lk

_____ __
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175 forts. Dur 2013.0747.432

rendet yttrar sig lony Dölja (s) saint yrF r Ii ifall t Il tekn i ska ut sko (tel s förslag.

Korn mil n sty relsv u 1 ‘es lutar ciii igt t cluu la ut s Iottc ts försli g

att S kinnsku cl, ergs Lo ninu ii dclii Ha (IS erar nu hygguai ou av endi iiiiiicti mcd miva beloppet 1
mkr genom in vLstcr( nu d’ny j 1’ regI era ride d amml uc ka

alt Skrnnskattcbcrgs konimtin ilar sig liuviitIititiiiiskapc( för oiiihvgiiatioii av Lciidamiiicu

itt svzIr p3 mrliigan Ii—Cm liissty-rcIcn giillandc dctla ges i1r crihrdcrliga beslw i jirendet fir bttade

Juslerandes sign. Utdragsbeslyrkande

fl2JJLk
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§ 176 Dur 2014 146042

Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av
Liendammen 2015— tillägysanslag

]cLniska utkottcl har bcs!utal at rcksminLndera ko:uinunstvrclscn itt godkiinna flinssivrelsens i
ViisÉnIanlai,d önskemal tun att dclfin,ciicra uiI;bv!gna:ion av Licndiiniiici. FörvaIt:iiigei: IZircI;r
‘in a:t 1 200 (kr tililVirs nvcslcrinusbjcIucici Iirr 2015. under RnitsiIÉ,ing av ko,n,nunstvrcIscn
hsIut sin dcli5na,isicring xh Iiuvudina;imskap.
En ij ä nsl cskri s u fl re idel Ii, r upiräI IaN.

Ko in in uusi yrels en Ii es Intar föres 1 korn m.mfu Il nhiiI(t i ge

att det i ii vestcringsh u dgd en för 20 1 5 vsitts till iggsans lag om 1 2(0 1kr IDr del finansiering av
ombyggnad tzillatide Licndammcn

Justerandus sign, Ctdraizsbestyrkande
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§ 177 Diir2Ol4.1 110.101

Handlingspian för arbetet med nationella minoriteter och
minoritetsspråk 2015-2016, revidering

Koinmunfulliniikligc anlog 201 3—(I(i— 17 ‘1 Iandlnigsplaii r arhctet med nadonella nflnoritelcr och
minoriictsspritk 20(3—20(4. I’Iaiicn ska rcvidcras vailatitiat jr.
lEn tj llnsl cskri vc (se i retidel 1 mr upp riill:tts

ii tu za re lic (ta udi i tig av ren dcl

Lcdningsulskoilci hcsu;idc 201—1—1 1—25, 72. i,cs kiiinmunIuIliuiklige
all inl:i IimiIingspu:i ir ari,clcl mcd niIit’ cil;l niinoritclcr oh m:nori c:ssprak 2015—2016

Scitan Roih { vi och dciar nlc lcl:iiidIiiiu a och Icsu i ircndct.

konirnunstyrelsen I,esIiuI;,r enligt Icilningstitskotluts förslag. frcsla kornrnnnfLllinhiiktige

all anta ilandlingsplan för irhclc nid nalioncil;’ ininorileler och ininuriwissprak 2015—2016’

iuslerandcs sign. UtdragsbestyTkunde
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178 Dnr 2(11 4.(1296 106

Överenskommelse om samverkan kring utvecklingspian för att
förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren 2015-2018

S tvrci sen För V si urin an ds ko irmuner och 1 _a nis: ng. V KL. har dcn 5 sep; inbcr 201 1, § fl Ettat
beslut 0111 il uodki ni::’ en övcrc:skoiumel se o in ert ul vecki i nusp liii med Jhku s pi att iZrnäl (ra den
psykiska I:isaji Ios hxrn och unua. Styrelsen rekoinmeitderar 1’ cii koiiiniuncr,ri 1 \äslmankind
sann I.aiitlslinuct att iiita iicrcnskomincIen om utveeklingsplaiicn
CI veck j iwsp 1 tne r CD I&1 satt ut’ cc kl ing av den fbi kh1lsost ml eg j som ko a’inu ncrna. lunds; ngc[
och 1 2insstvrci sca si Iis ju b:ikoin.

lidigare lieIiiiuIIiri av ilruridti

V wd—oct gsul sLo c hcsut ile 20 4— 1 —24. 1 lO, förcs;t kommunsi \te sc

alt inta överenskommelsen 0111 ntvccklinusplan f?r iii rriitir, dcn pskisk;i Nilsrni ios barn och
;mua ire,, 20i5—2() IX

1 ilrendet yttrar sig Seijn Ojain (s), Vanju Lcncklinl (fpl), Aneth Anidsson (s), Cnrinn Szndor (fpi)
och Fredrik Skiiu (v).

KomrnLinstyrcisen heslular enligt vrtl och ornsorgsutskotlels förslag

att anta överenskotninel sen om ut vecki i ngsplau ftir alt fZi rbiI tra den psykiska li 1 san hos barn och
unga rcn 2015-2018

Justerandes sigTi. U;dragsbestyrkande

Irn Lk
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17() [Jur 2O4l2sL0)

Omorganisation inom sektor teknik och service

C be len ii r G emensa ni Sen i cc ((IS) har begfiri cm ledigi ml e samt di gt som V A—clie [en ns(ikt om
1 1 ergl\ t II sin u rsp rungsij änsi no ni onwödct

- 1 denmi irnl fln gjordes cii övcrsy’i iv hel lov et
att lm Ii chefer utom vcrksaml,cIsnmr,den grinsandc till irandra. Denn resulterade i dcl lanipliga

rcsltt en si minans 1 agning av (IS —enheten och VA—enheten tiH en enda cnhct ned en chef Fir
otnrCidel GS/VA.
Föriiidringcn llresk,s gilla rii,t och mcd 2015—01—01.
[:n tj 1 st eskri vd se irend et lur upp ritI fts.

S ck or tekn k cz h scr4 eSred, ur rend et.

Kon,munstvrelsen beslutar

att di sri ‘nina is launing av G S - enhet en och VA —cii hel en rs till cii enda c nlic-: mcd cci 1 cC
oi,irade: (iS VA

iii flrindrngcn ska giIln Crbii och med 2oI54)l—0I

Justerandes sign. UiJagshestyrkande

ZjLLA
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IXO Dnr 2014. i 252.001

Omorganisation mellan sektor barn och utbildning och sektor
teknik och service

övcrlZ’: imz av ko[— och sidpersonaI ibu lZirskoIn iil sektor tekn och srvicc ilar diskucrats
under iiösrcn. [)cua resulwradc i det ki:iipIia att IircsIi, cii onir rdcIn:ig iv iifls(cr ‘Will

Jörskolaji in hyllas över till stfldcnhcien. Della mcdfiSr an all siiidpcisonal kommunen kommer att
sin ijllhörighet i sektorteknik och scr’ice under silidchefcns ledning.

lörindringe,, fl5reslis giIIa frin och iicd 2015—01—01.
17,i tjnstcskrivclse i iirendct har upprättals.

Scklorchcf teknik och service oredrar firendet,

lörs lagd innehiir en omd ispon en Hg av p ersoila 1 budget mcli an sektorer .sfi att all ko s — och
stiklpersorial koncentreras till sektor teknik och service.

1 rc,idci vttr;,r sig Carina Såndor (fpl) samt yrkar bifl,ll till Ijiinstcillannaflirslagc(.

Kommunstyrelsen l,cslutar

2.6 ulster kök s:id inoz rs ko la). sek1 or h im o h uhili Idn nu. omd spo ‘:er’ s Ii 1 sek or 1 ekn k
Och service

att Jiriindringcn ska gEilla iran och mcd 2015—0—DI



Skinnskatteb?s
Sammantradesprotokoll

KomInLLnstvrclscn 2(1 4— 2—16 SiJ :D5

§ lxi Dm 20141286.112

Förordnande av borgerlig begravningsförrättare

NU\t:I:UiL bcg::\;:II:I:.uIc Pr Iic:L?. 1 I:.F ltrrdH3d pi it-:l:Iiippdniu och ILUH ir poMti till ii siItzi liCi en ii:nlatcrioci för iid.n 2ll —2(I IS. 1
litern 1 kmi u’ cii gi uiIeisittinnt ned 3000kr per iii, 350 k L mriuning och cvciilueil Irioi;idii-bctsiöi1jinst och rcsccriItiiicIg.
ln iiEjitinu n crsjIii:nmLIi per Lntiniiui örcsI[Is liii 1 ()0) kr ii:ka:si c irb:-rcdcIsc. p3rie: mcdrclc:iii )rfltc::LIc !d: ciiIi

1 urc(jr:Ir rc:tlcl.

Ii)iiinhiiiisi reisci, l,esliilai

tilrordija Per (cL,rQsoii, Fagersta, till horgci hg l,egravniiwsftrritIarc Skinnskatlcbcrgs [wmIImIlfir imiwlatpcriodcii 2015—201

at crs:l::::tnucn sk: vari grum cri:Inng 3 (300 kr per av. crsflnng per örriiininu 1 UNI) krinkh,si’chirbcrcclclsei, sann lörlorad arbcts{örÉjLiIIst och rcsecrsi(tnilig

r 1 UtJragsWest’iiJ

LtLLI
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182 Dta 2014.1 269.112

Förordnande av ombud enligt begravningslagen

NuvrauJc hep iiugsonbud Sic 1 \ \V dhe, F agtrst a mr sc ta 20 — —l 4 n fl förordnad
v 1 änsstyrc Is n p?i detta uppdrag, och lm, jr positiv liii ii’ Ibrisihla ,nu en manda 1 period fZir tid en

20 15—20 1 8. 0 iibud et s uppgifter, ersitt ni nu in. ni Iiamgi r av begravn i ws 1 igen oci i
begravn ngs lZrordni ngcn,
Ko ir nulistyre 1 sen Ii nr att t csI fl St en MY \Vi duc till ti iil,ud ciii ut ii egra vn i ngsl igen för t den
2015—01—01 till och ned 2(PlS—12—31.

1 Lo:,,niunclicf ilrclrar ircndc.

Ko ni mli nstyrc isen besl u 1 nr ffi re si liii lissi)? rclse ii

iII fZrordiia StCH MY Widlic, Fagersta, till borgerlig hcgr:ivniiigsoiiiinid Skinnskit(ebcrgs konitiiuii
klr tiden 2015411—01 till och mcd 201S—12—3 1

[Justcr]es sinj Utdragshestyrkande
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l s3 13cr 20140375.002

Underskriftsbemyndigande

Tidigare 1, es 1 iii at Undcrskr, fl sheinynd igandc ffi r ko mmu nst v rel s en, 201 4—1 0—04, § 1 34. b cliöver
jusi eras p grund av personal föriindringar.

Kommunslyrelsen IZircsls
ko mlii une hef 130 Björn, eko no michel II cl cmi l’cngheri, ekonom Jan Byström el ler eko nom

NI i cl ni cl S undh, alt två i fiSrening cli er var flir sig i fören ing ‘ii ccl assistent 13 irgi tia Karisso it eller
ss s icHi NI oni ka 1 liuresson under sk riva anvisningar koniniu ‘ens hankrLik ningar oc Ii

pi ii sg i ro konto ii

att e[onom ian Byström och ckoiioiniclicf 1 lclcna letigberi gcilc}lii tinihiid tnIingiggiri och IZr;i
kon ‘ii u nens lai in i k ra i rcn dc’t u vfl som ut o:n dom l

koii:ninnstvrehsens ordförandc Lars Andersson (5) och le cc ordiSranden Fredrik Skoti (v ) att
båda hl lsanI!ua[Is eL er aF ir sig i rc:i ing mcd tf ko min une hel Ro 13j öm, eko noinic lic Fl Id ena
Iengb cii oc Ii sckiorclie cii lZir teknik och service Ilionias 1 xii chI ii nderteckna fful ande hin id Ii rna

köpeltandlingar eller motsvarande i saniband med ffirvär. Srsiiljninu. un a och mnokaiga:ide a’
a scLtd såväl fhst som is cucnd on. servi tut. avtal väu rit 1 sa tal, övri ua lncid liii la r i

ircndci r&aiide 1asUghcIsrculcrn enligt nslighcsbiidningsi;igcn dur kommunen ir pan.
skuld I?rb i ndelscr lån som ii pp iges av ko mmu len, iiis vi rs rhi ml el ser ru r dc borgen si rna ii den

iiI lniäki LZe beslutat om

‘Il di za re h ehan dli ng av ii renciet

Ledriingsu(skottet beslutade 2014-11—26, § 175, Rireslft kocuintinslyrelsen
aula &slaget till undcrskri fisbemyndigande

Kommmin%IvreIsen I,csliil;ir

iii if komnniunchcf Bo Björn, ekonomichef 1-lehena Tengbert, ekonom Jan Byström eller ekonom
M icliael Sundh, att två ilirenium eller var fl3r sig i Förening med assistent Birgitta Karlsson eller
assistcct Nionika 1 huresson undcrskriva anvisningar ko:nc:iJimeii bankräkningar och
plusgirokonon

rult ekonom Jan Byström och ekonomichef 1 helena Tcngbcrl genom ombud anNingi’göra och öra
omnniu nens ‘alan i kra rcndcn såväl i som utom dom sin 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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1 3 Itius. Unr 201—Ufl75.UU2

koinnitiiistyi elsens oj dllraiu_Ic Ixus Ande’ Hon (s) och 1 .c vice ord r;indcti Fredrik Skog (v) till
och med 2014—1 2—3l, itt bid tillsamiin,ns eller ar liii sig i mrctung mccl tFkcitnnitiiiclicCl3o
IVSn:. cktiILuc:cf hL1 c::. Ic::ghcrt och .itcl:efcn It; teknik jul: cr’ic 1 i:nm:i> 1 ensE
iIflLICItCL_kIflI ltU jaijde IIIL1dllflL’fli

köpclmntlliiigar eller motsvarande i samband med rvirv, ltiisäljning, gfiva och mottagande iv
avseende savöl Ihs som lös egendom, scr (‘it, :ivuil, ‘igriit(sataI övriga Iiaiidliiigar i

,rcn:cl1 joran:L ;t t,Lhe:srct:lrr::; tiIILt iiLIcs ildiiii:uIauun d1r I.:tiljI:mI::cIl pcrt,
skimldiZirhijiclelser , I[ni somt11’!agcs :1’ :{‘:‘iItIilc:;.ans’ mrsIörhmdcIsci lr dc t,:gc:>Siig;t:dc::
uiillnkligL bcsilli[u om

att komniunstyrelsens oh lZrahILlc han och ned 20154)1—01 (‘arian Scindor (Fpl) id: 1:e vice
rdör;iI:L*Il Il Ljcllin tt). ii: bada iflIsan:ni:.ns eller var hr i :eI1ing ixed Iko:nniuncliel floIhörn. cktII!ii!]idl:ell IcIc:. 1 c,ubc,: cci: scorcl:cFc:: Fö: tcl:i:il eS; st:’ cc Iho:xas 1

iiiticricc:iii ,Ij,ntIe ::mndling:ir

[;!1el1aildlIIIglI eller aIntsvIi—LiIcIe i s:niil,aiid med kir virv. rsljnii:Q, gi 1 och iiulltau,ndc
a cL:;clc 5:,’ son: fs cgcI:dorlL scr tal. i:il. ‘ii!ri!Nnv[:l. ria

i:ci:dcn itirai:dc IhstiglicIsrcLc:ing c:lic: fisigl:ctshi ln:igsl:igc:i dr kon;nuiici jr p:.r;.
sknldfö,l,,ndclscr Iin soul upptages av kommunen, nusval sFirhindelser Or ile hurgciisaiigiiidcn
ft,lIn:1ktige beslutat ou’

Justerandes sign. 1 UÉdraushestyrkandc
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S4 [iii, 2014.1207(106

Tidsplan för boksiuts- och budgetberedning 2015

1hl.splan flir bokslillsarbel e ivseende 2014 års verksamhel sami hiidgctbcrcdniiig En secnt]L budget
r 20 l 6 inki

- PI an 201 7—2018, Ii ar upp ritI als och ska beslutas iv ko ni nu nstyrelscn.

Tidigare heh fl ud fln gav äre unI ut

Lediiingsutskottet beslutade 2014—11—26, § 176, rcsIfi kocniiiunslvrelsen
allra uprflttad lidspian För boksiutsarhete avseende 20(4 zirs erksanihet, siiiit budgctlcrecIiiing

avseende budget Iir 2016 nU. plan 201 7-201

Kommunstrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

upprilti ad ii dsp la : Zir huks ut sarbet c a’ seende 20 4 LrS erksu nihet, samt buduc: be red ‘ii ng
avsccnde budget lir 2016 inkI. plan 20 7—2018

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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1S5 Dnr 20140073.101

Ovriga rapporter

1 Er liinin:is apporle:- som ute Iifir liii ircileci] dgc::s fredriuni:gsis:z.

()rdfSnniden mr dcii 19/Il dclmagil i ett senlinz’riuin Svensk trä— och skogsindustris framtid Sverige,
arrangerat av Avesta ko in min, niel cirka 140 deltagare. Ski fl nska teh erus kommui 1 Vflt represeni ein!
a ett tiotal personer trini komiiitmiien, SLU, SveasLog, Sclra och Stiflelsen skog och trä.

Justerandes sign. Utdragsbestrkande
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126 Dnr 20140074.002

Delegationsbeslut

Anmillan av delegaiionsticslut har jnkomnjjt 2014—Il —04 och 2014—11—25, och uppr[ittats enligi
tUieckning.

AnJh :\rviilsso:i (s) sUIIcr Lm inga oni Uc nie ri:ns hcsiui f,[in illa sckiiirt_r c,:I adcIniiiuar eller
om de ‘ile r a,:miId,
Koiumunchctcn svara, :11 ileLgaijonsbeslut tas iucn nit dci kan h,isla :fir dc: gillier au anniil;,
des 5a

Komnmnstvrclscn Iwslutar

iii mcd godkiinnande Iiign delegalionsbesluica till handlingarna

Justerandes sign. iJidragsbestyrkande
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87 D:ir 201 4.0075.O)2

Delgivningar

. rh iv Vii si ina ni and
201.1—11—10 Dur 2014.1 142.00S
In E mia! ion uni verksamhet sbi Uni g

Avesta ko mmliii

2014—11—20, Dar 2014.0144,106
S tyrgru ppsmötc upplmndi ingssa mmrbel c, protokoll 2014—1 1 — 1 2

Il ede mora 1(0111 III (Hl

2014-11-20 Dur 2014.1 (76.032
Komntunst\rcIsfZir.alInh:ecn. nii le :cckningi; 20141 1—13 PLncring av utbiltlnbgsdag du:i
22 janumir 2015 mcd ;\xcl Danielsson som li5reläsare

La ud st in get \ästrna nI and
2014—11—18 D:r 201.{)l{)4.l(k,
Ko Il ck! i vi mE knä midens bcrLd ‘ing. nmi Iu:csa mcc kni nga r 20 1 4 —(9—2 2
20141 1—IS Dnr 2014.0115.106
LmIsiigfulImktige. prolokofl 201410—22. l3l.Gc:ieu>ain iii:iuid fZrIuäpintdel

Iii ii styrelsen ‘ästnia ni 11111 1 i ii

III 11)3 Dur 2014.113.422
S imr hd inom vatten FSrvallningcn 1 nov 201 4—30 april 20 1 5

Norhergs komnuun
141111 Din 2014.1151.007
Rcvisorcrnas bedömning av dclrsrapport, 2014-10—24

Norra Västrnanlnnds Uthildningsförhund, NVU
141030 Dnr2014.0225.I06
Förbunddircktio,IcTIs arbetsutskott, protokoll 2014—10-2 2

Skinnskatlehergs komnuun
20 14-11-05
Sammantriid cssc liema t?ir mij ö— och byggnad s:in;ndcn 201 5

Svcrigc Komniuner och Landsting, SKL
20141 1—10
SKL Öpp:iajänffiirclscr uv,r.n:isicskola 2014

Väsimanlands Kommuner och Lnndsting, VKL
2014-12-04 Dnr 20140102.106
Styrelsen, protokoll 2014-1 1-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 187 forts. Dnr 20140075.002

I’oiiiniti iistvitls en beshi tar

att Iiiga dulgivningarna till Iuiiidlhiganin

Juscrandcs sign. Utdragsbestyrkande

/Y2LLk



Skinnska -I
mmun Samniaiitradesprotokoll

Kommunsivrelsen 2014-12-16 Sd. 234

1 Drir 201 .0O7 6.101

Övriga frågor

A ju:; :\ r’ dsso (s) stil ler Crga om lju, 1 iiit IZnzi liii’ iucn har komin it i rekn juri’ igsp roces Seil

1 iär det gä lIcr ko i ‘nu nscrc:cra Fe OC 1 ko’ itin, nr, ss is:cnt 5cm h csvarns av tf ko i ju nu iwi ic

ii At’ ids ) sticr frga on- sk sek rc: erarens nov arande j nsi göriiigstirlii hind
gcnl emot komiminen och huruv ida k uusi i ci s s ck r etc ra re skri Svci1a barn— oci i u thi Idn ngs ut sk 011 ei i
sina arbel siippgi Ii cr.
iFk 0111 nu neheici i besvarar haga n 0111 sk ni sekreteraren och ska la mcd sig rflga n om ut s Lot cl

arl,ctc till firvaliningcn.

Ancth ,\ n idsso ii (s) stfil ler Crga om t va ij insicinä ii p kansli et bct di ffhnde deras till 1 ön ghut i
vcrksa iii icten, som bcsva ras av tf kommu nehe fen.

Angel iqu c N yst röin (fp 1) s ii 11cr fraga om till s tt ii tig och om hit ning av tjänst i nom ni Ij ö— och
byggnads fi rval tningcn, som besvara sav tf ko ii’tii u nchc len

Ange ii q uc Nyström (fp 1) sUl ler Crga om rki va ricj i ist som har varit ndragc im en 1 ,mgrc tid
If hotiicn une h ccii svarar ut arkivani c frgru1 skri lösas

Ammt!cliquc Nyström (pi) siluier Irat!a sin diliga iii:itcitatikrcsuliai skolan och om dc Zirklariugar
soir. skolan har gell iII detta ur iiilllrliIligri.

Vania I_enckIin fpl stuller friga om hur u[Ir.ua anbnd som komnmt in rmilgaen(lc LSS—bncndci.
Il koinmunchcfcn ska ta mcd Inigan tiil FönaiIi’.ii:gcn.

Lena 1_ovén-Rolén (s) ställer haga om lägenheten o anpa i Sturchusct ska hyr’s ut och nu sektor
barn o h utbildning i mc har behov av den.

iucn nän ra :‘jc kan sva ra pi detta. 1 korn ‘nu lic den tar mcd sig friiuan till flri It ri illudil.

Sainniani didet avslutas med att m’ ghcnde kominunstyrciseordröranden lars Andersson is) tackar

[Ur sig d Ian avslutar sitt uppdrag den 31 december 2014.

Justcrandcs sign. Utdragsbestyrkande


