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§ 190 Dnr 2013. 1062.023

Tillsättning av sektorchef teknik och service — samråd

Konnnunstyrelsen har i delegationsordningen gett kommunchefen rätten att besluta om tillsättning
av tjänst som sektorchef/avdelningschef.
Enligt delegationsordningen P 8 Anställning, ska samråd ske med ledningsutskottet före beslut om
tillsättning.

Samrådet gäller tillsättning av sektorchef för teknik och service.

Enligt ledningsutskottets/personalutskottets tidigare diskussion i ärendet, bör denna rekrytering
föregås av en noggrann förberedelse avseende profilbeskrivning och vilka kompetensbehov
konirnunen har, och att personalutskottet bör diskutera detta ingående, samtidigt som det finns sju
sökande att ta ställning till.

Kommunchefen föredrar ärendet.

Ledningsutskottet/personalutskottet och kommunchefen är eniga om att en politikergrupp ska utses
för att delta i intervjuerna av de sökande.

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutar

att utse Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v) och Carina Sindor (fpl) till politikergrupp vid
anställningsintervj uerna

Ledningsutskottet/personalutskottet förklarar samrådet avslutat.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 191 Dnr2013.0501.106

Förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö

Den 13juni 2013 godkände en extra bolagsstänuna för VafabMiljö AB förslaget att rekommendera
ägarkommunema att genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till
Kommunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom bolaget överförs till
kommunalförbundet.
Utvärderingen som ligger till grund för förslaget till ombildning är omfattande och har genomförts
under ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Kommunfullmäktige beslutade 20 13-09-23, § 49, enligt kommunstyrelsens förslag bland annat
att förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMilj ö samt reglemente för
direktionen, antas

En revidering av förbundsordningen för det nya kommunalförbundet föreslås efter ett nyligen
genomfört ägarmöte i Vafab. Andringsförslaget innebär smärre förändringar i lydelsen i § 3 och § 17
i förbundsordriingen.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna de föreslagna förändringarna i förbundsordningen

Justerandes Utdragsbestyrkande


