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Vid denna punkt närvarar representanter för Fagersta kommun.

§ 1 Dnr 2013.öf’j

Vindkraftprojekt Långholmsberget

Regionchef Eva Nilsson och t fprojektledare Arvid Lökken, företrädare för E.ON, informerar
om planer för byggnation av vindkrafisparker.
Undersökningar görs på ett 30-tal platser i Sverige varav Långholmsberget i Smedjebackens
kommun är ett objekt som visar stor potential. De lämpligaste väljs sedan ut för fortsatt
projektering.

E.ONs övergripande arbetsprocess redovisas.
Förstudie och proj ektutveckling/tillståndsprocess tar cirka tre år, upphandling, projektering och
byggnation tar cirka tre år, drift och underhåll/produktion följer sedan som sista led i processen i
cirka 25 år. Nu ligger man i början av projektutveckling/tillståndsprocessen.
Smedj ebackens kommun har vetorätt i yttrandet som länsstyrelsen gör
När länsstyrelsen i Dalarna får ansökan skickas den till berörda kommuner och länsstyrelsen i
Västmanland för yttrande. Här kommer alltså kommunernas påverkansmöjlighet in i bilden.

Varför just Långholmsberget?
Det blåser bra i området och det är goda markf?Srhållanden. Det handlar inte om att skövla skog
utan punktvis röja för varje snurra, vägnätet är tillräckligt, goda avstånd till bostäder, få kända
motstående intressen, storskalighet är möjlig.

E.ON utreder på en större del av skogsområdet än vad Smedjebackens kommun har pekat ut i
sin översiktsplan vid den platsen. Upp till 28 vindkrafivcrk ska området rymma med en effekt av
2-5 MW. Genomsnittlig produktion beräknas till 6000 kr MW/verk/år.
Möjliga negativa effekter är ljud, ljus, skuggor, visuell påverkan, natur- kultur och friluftsvärden.

Man ska säkerställa att etablenng blir acceptabel genom samråd, inventeringar och utredningar.
Allt ska redovisas i ansökan till länsstyrelsen, även hur samråden har beaktats av E.ON.

Protesterna har hittills varit starkast angående lågfrekventa ljud och visuellt.

Angående ljud har naturvårdsverket forskat på mindre kraftverk och inte funnit detta som ett
problem. För stora verk som det här bör en utredning göras. Snurrorna ska byggas på 5MW i en
tänkt teknikutveckling när byggstarten ska ske om några år, idag är snurrorna på 3MW.

E.ON samlar nu in all information som behövs för att göra en ansökan till länsstyrelsen i
Dalarna.
Frågor ställs som besvaras.

Ledningsutskottet tackar för informationen.
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§ 2 Dnr2014.QOÖ8Q

Preliminära budgetramar för år 2015

Förslag till anvisningar för bokslut och budget har upprättats av förvaltningen. 1 anvisningarna ingår
förslag till preliminära budgetramar för 2015 som ska beslutas av kommunstyrelsen.

Utskottet diskuterar ingående förslaget till preliminära nettoramar för budget 2015.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ramen för kommunens totala budget ska vara 215 965 mkr

att ramen baseras på 4 400 invånare

att resultatkravet ska uppgå till 1,5 %

att ramen för valnämnden ska vara 10 000 kr per år under icke valår

att ramen innefattar utvecklingsmedel 1 mkr

att skatten är oförändrad 22,51 kr

Justerandes Utdragsbestyrkande
sin
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§3 Dm 2014.0008.042

Anvisningar för bokslut 2013 och budget 2015 med plan 2016-2017

Förslag till anvisningar för bokslut och budget har upprättats av förvaltningen och ska beslutas av
kommunstyrelsen.

Kommunchefen föredrar ärendet
Tanken med dokumenten “Anvisningar för boksiuts- och verksamhetsberättelse 2013” och
“Tidsplan och anvisningar för budget 2015 inklusive plan 2015-2017” är att öka tydligheten i
budgetprocessen.
Anvisningarna är att ses som ren information. Måluppfyllelsen försöker beskriva effekter och
resultat, samt att förklarande kommentarer stramas upp.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v) och Vanja Leneklint (fpl).

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet



Ski nnskatb
fl

Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet

Sammanträdesprotokoll

2014-01-08 Sid. 5

§ 4 Dur 2013.1192.045

Utökad information angående avskrivning av fordringar

1 samband med beslut om avskrivning av fordringar för år 2013, beslutade ledningsutskottet att det
vid sammanträdet i januari görs en redovisning av vilka sorts avgifter som avskrivs och storleken på
dessa.

Ekonomichefen ger information i rubricerat ärende.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s), Fredrik Skog (v) och Lars Andersson (s).

Leciningsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet



Ski nnskattb’F
mun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2014-01-08 Sid. 6

§ 5 Dnr2013.0317.106

Begäran om kommunal borgen — VafabMiljö

På extra bolagsstämma den 5 december 2013 beslutades att Vafab Miljö AB skulle gå vidare till
kommunerna med en begäran om att kommunal borgen tecknas för att finansiera lån för
investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt milj öbalken, amortering av lån, säkerhet
för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal.

Tio kommuner vid stämman beslutade
att godkänna skrivelsen om utökat borgensbehov för att finansiera långsiktiga investeringar knutna
till kommunernas avfallsansvar enligt milj öbalken, avslutning av avfallsupplag samt långsiktigt
milj öskydd vid anläggningarna
att uppdra åt bolaget att be ägarkommunerna om utökad kommunal borgen om ytterligare 186,4
mkr enligt ägaravtal 2004-08-27, § 9
Enköpings kommun avstod från att rösta vid stämman för att avvakta kommande möte i
kommunfullmäktige.
Surahammars kommun företräddes inte på stämman.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 202,
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en rekommendation när den extra
bolagsstäminan i VafabMiljö har fattat beslut i frågan

Ekonomichefen föredrar ärendet. Borgen innebär i det här fallet att kommunerna kommer att stå
som garanter för att VafabMiljö kan låna upp medel för sina behov.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v).

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

gSkinnskattebergs kommun bifaller begärd borgen till VafabMiljö med 186,4 mkr

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

b4-
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§ 6 Dnr 2013.0844.030

Riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för anställda

Fullmäktiges presidium gjorde 2011 en översyn av reglerna för uppvaktning vid avgång från
förtroendeuppdrag i Skinnskattebergs kommun. Kommunfullmäktige fastställde därefter 20 11-09-
19, § 50, Regler för uppvaktning vid avgång för förtroendevalda i Skinnskattebergs kommun.
Förslaget innebar att Reglemente för förtjänstutrnärkelser till förtroendevalda och anställda togs
bort, och omvandlades till två separata dokument som var för sig reglerar uppvaktning vid avgång
av förtroendevalda respektive uppvaktning av anställda i kommunen.

Kommunstyrelsen har 2013-10-08, § 173, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer
för gåvor, uppvaktning och representation för tillsvidareanställda enligt upprättat förslag. Det har
i efterhand visat sig att vissa förtydliganden bör göras beträffande jubileumsgåvan, varför
beslutet behöver rivas upp och ärendet behandlas på nytt med denna justering i dokumentet.

Nytt förslag till riktlinj er för gåvor, uppvaktning och nu även representation för anställda finns
upprättat och ska beslutas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 145,
förvaltningen ska vidta åtgärder så att felaktigheter i lönesystemet beträffande listor för
uppvaktning och gåva efter 25 års anställning rättas till

Personalutskottet/ledningsutskottet beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
att anta riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för anställda enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-08, § 173,
att begreppet “anställda” ska bytas ut mot “tillsvidareanställda” i riktlinjerna

Kommunstyrelsen beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
att anta riktlinj er för gåvor, uppvaktning och representation för tilisvidareanställda enligt
upprättat förslag

Tf personalchefen föredrar ärendet och besvarar frågor kring förtydligandet avjubileumsgåvan.

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta Riktlinj er för gåvor och uppvaktning för tilisvidareanställda samt representation

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 7 Dm- 2013.1063.101

Hemsida för förtroendevalda

Lars Andersson (s) har föreslagit att förvaltningen ges i uppdrag att utforma ett diskussionsunderlag
om hur en hemsida för förtroendevalda skulle kunna utformas och hur en sådan skulle kunna
användas som webbplats för politikerna i kommunen.
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-10-22, § 181,
att ge förvaltningen i uppdrag att utfonna ett diskussionsunderlag om hur en hemsida för
förtroendevalda skulle kunna användas som webbplats för politikerna i kommunen
att förslaget lämnas till ledningsutskottets sammanträde den 10 december 2013

Tf personaichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), Lars Andersson (s), Seija Ojala (s) och Fredrik Skog (v).

Kommunchefen yttrar sig.

Vanja Leneklint (fpl) föreslår att man ska ta del av miljö- och byggnadsnämndens erfarenheter att
använda sig av moln-tjänst för att skapa en webbplats för handlingar till nämnden.

Seija Oj ala (s) yrkar att ärendet ska fortsätta beredas i utskottet.

Ledningsutskottet beslutar

att fortsätta bereda ärendet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

Lk
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§ 8 Dur 2013.0371.023

Heltid en rättighet — deltid en möjlighet, rapport

Ett ordförandeförslag från Lars Andersson (s) och Inger Daimar (v) har inkommit om hur
Skinnskattebergs kommun ska kunna införa ett system där alla anställda inom kommunen
erbjuds att arbeta heltid.
En rapport i ärendet har upprättats till dagens sammanträde

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 72,
att förvaltningen får i uppdrag att presentera förutsättningarna för att Skinnskattebergs kommun
genomför en förändring i organisationen som innebär “Heltid en rättighet — deltid en möjlighet”
för samtliga anställda, där personalen inom vård och omsorg är den grupp som först erbjuds denna
möjlighet
att personalutskottet skall utgöra politisk styrgrupp för detta arbete

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-29, § 103, föreslå kommunstyrelsen
att ledningsutskottet/personalutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett systern där
alla anställda inom kommunen erbjuds att arbeta heltid

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 107, enligt ledningsutskottets förslag
att ledningsutskottet/personalutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett systern där alla
anställda inom kommunen erbjuds att arbeta heltid

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 132
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna enligt ordförandeförslaget

Tf personaichefen föredrar rapporten.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Seija Ojala (s) , Fredrik Skog (v) och Vanja Leneklint (fpl).

Kommunchefen yttrar sig.

Lars Andersson (s) hänvisar till ordförandeförslaget angående inriktningsbeslut samt att personalen
inom vård och omsorg är den grupp som först bör erbjudas denna möjlighet.

Utskottet ställer sig positiv till frågan men att man behöver ett förslag på hur ett genomförande kan
gå till, vilken omfattning det är fråga om totalt i kommunen och vilka effekter som kan nås
beträffande timlönstimmar m.m som redovisas i rapporten.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sln
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§ 8 forts. Dnr2013.0371.023

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda frågan om ett genomförande av heltid en rättighet —

deltid en möjlighet

att ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträdet den 2 april 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
1 sign.

LLfr
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§ 9 Dnr 2013.1245.023

Tillsättning av sektorchef vård och omsorg samt barn och
utbildning

Kommunstyrelsen 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/personalutskottet före beslut om tillsättning.
Samrådet gäller tillsättning av sektorchef för vård och omsorg samt barn och utbildning.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutade 20 13-1 1-26, § 199,
att förvaltningen utformar beslutsunderlag för att utöka tjänsten sektorchef vård och omsorg från
haivtid till heltid
att förvaltningen snarast startar rekryteringen av sektorchef vård och omsorg
att förvaltningen utreder innehåll och utformning av tjänsten sektorchef barn och utbildning

ärendet åter tas upp på sammanträdet den 9januari 2014

Vid dagens sammanträde ska beslut om utökning av tjänsten sektorchef vård och omsorg tas av
utskottet efter samråd med kommunchefen, samt samråd ske före beslut av kommunchefen
gällande tillsättning av tjänst.

Kommunchefen redogör för det aktuella läget. Annons till tjänsten som sektorchef vård och omsorg
föreligger i utkast och beräknas komma ut inom två veckor.

Innehållet i tjänsten sektorchef barn och utbildning är mer komplicerat då det inte är självklart att
behovet firms av en chef på heltid, och kommunchefen utreder frågan vidare när det gäller tjänsten
sektor barn och utbildning

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v), Rolf Andersson (c) och Vanja Leneklint
(fpl).

Parterna är eniga om att samråd skett.

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutar

att tjänsten sektorchef vård- och omsorg utökas från halvtid till heltid och att kostnaden tas inom
ram för årets budget

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

L*
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§ 10 Dnr 2013.0390.106

Budgetfrågor gällande Norra Västmanlands Utbildningsförbund,
NVU

Ekonomichefen i Fagersta kommun har 2013-10-28 inkommit med en skrivelse angående
budgetfrågor för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU. Skrivelsen behandlar
- Återbetalning av AFA-medel till NVU år 2013 avseende åren 2005 och 2006, totalt cirka 1,8

mkr
- Minskade pensionskostnader till följd av korrigering av kostnadsfördelningen mellan Fagersta

kommun och NVU
- Uteblivet statligt besparingskrav på gynmasieskolan som innebär återförande av medel med

141 kr per invånare för år 2014 och för år 2015, 198 kr per invånare

Ärendet har diskuterats mellan kommunstyrelseordförandena (KSO-gruppen) i de tre
medlemskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Ordföranden redogör för bakgrunden i ärendet.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att budgetfrågor gällande Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, hanteras i enlighet med
ekonomichefens i Fagersta skrivelse, under förutsättning av övriga medlemskommuners
likalydande beslut
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§ 11 Dnr2013.1262.113

Begäran om resurser för valåret 2014

Kommunfullmäktige har 2013-1 1-25, § 75, antagit budget för 2014 och plan 2015-2016, och där
valnämnden erhållit medel i drifibudgeten om 185 000 kr i nettokostnader mot det äskade 345 000
kr. Det har i efterhand visat sig vara en felaktighet som uppstått i den ekonomiska beräkningen, då
det varit budgetberedningens mening att valnämnden skulle beviljas totalt 345 000 kr i
nettokostnader för valåret 2014.
Valnämnden begär nu ytterligare medel så att detta rättas till.

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 2013-12-09, § 19,
att hos kommunfullmäktige begära ytterligare resurser i drifibudgeten för år 2014 med 160 000 kr

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att den uppkomna situationen bör lösas snabbt för att
valnänmden ska ha möjlighet att omgående planera och framförallt rekrytera röstmottagare, och
föreslår att begäran om 160 000 kr beviljas och tas från kontot AFA-medel.

Ledningsutskottet beslutar

att 160 000 kr tas från APA-medel till valnämndens verksamhet 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr2013.0370.531

Förslag med anledning av Kollektivtrafikmyndighetens översyn
Mer Koll

Kollektivtrafikmyndigheten har överlämnat sin kollektivtrafiköversyn Mer Kol! gällande Fagersta,
Norberg och Skinnskattebergs kommuner.
Kommunchefen har inledningsvis upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet. Kommunstyrelsema i de
berörda kommunerna har tidigare beslutat att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda vilka
insatser som kan/bör genomföras gemensamt i de tre kommunerna, och arbetsgruppen föreslår nu ett
likalydande inriktningsbeslut i frågan.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-08-13, § 128, föreslå kommunstyrelsen
att ge kollektivtrafikgruppen i uppdrag med biträde av kommunchefen

att med Fagersta kommun som sanimankallande, i samverkan med övriga kommuner i Västmanland,
utifrån kollektivtrafiköversynen utreda vilka insatser som kan/bör genomföras gemensamt i de tre
kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

att ett utarbetat förslag med ett planerat ikrafiträdande den 20 augusti 2014, lämnas till
kommunstyrelseordförandegruppen (KSO-gruppen) i de tre kommunerna senast den 20 september
2013 för vidare befordran till respektive kommuns beslutande instanser
g i förslaget ska jämstälidhetsaspekten beaktas

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-03, § 137, enligt ledningsutskottets förslag

Ordföranden redogör för sitt förslag till beslut.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att kollektivtrafikmyndighetens utredningsförslag genomförs med införande från skolstarten ht 2014

att Skinnskattebergs kommun anlitar kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland för upphandling
samt planering och drift av skolskjutsar och färdtjänst från och med 2014-07-01

att kommunstyrelsen avsätter medel motsvarande en tredj edels tjänst för planering och drift av
skolskjutsar från ht 2014, och finansieras inom ram för sektor barn och utbildning
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§ l2forts. Dnr2013.0370.531

att kormnunstyrelsen ger uppdrag åt den befintliga arbetsgruppen att initiera ett informations- och
planeringsmöte för alla berörda, i syfie att förankra arbetet med att införa utredningens förslag, ge
möjlighet till informationsutbyte och att få in nya synpunkter

att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska utskottet att efier samråd med barn- och utbildningsutskottet
göra en översiktlig bedömning av eventuella behov av infrastrukturåtgärder med hänsyn till
skolskjutsarna, av bedömningen ska framgå vilka kostnaderna respektive åtgärd är förknippad med
och vilka eventuell åtgärder som kan finansieras inom budgetramen för år 2014, och redovisa
bedömningen till konununstyrelsen senast vid sammanträdet i juni

att konmiunstyrelsen ger ledningsutskottet, i samråd med barn- och utbildningsutskottet, uppdraget
att ansvara för informationsinsatser gentemot allmänhet, föräldrar och elever

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign
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§ 13 Dnr2013.1303.143

Ansökan om projektbidrag för finskt kulturevenemang

En ansökan om projektmedel har inkommit till Finska förvaltningsområdet från Finska föreningens
pensionärssektion i Skinnskatteberg. Ansökan om bidrag med 13 500 kr gäller det traditionella
kulturevenemanget som hålls den 3 maj 2014, och innebär gruppföreställningar i musik, teater, sång
och tal.
Ansökan har behandlats i enlighet med kommunens riktlinjer för bedömning av ansökningar om
proj ektmedel från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bevilja projektmedel med 13 500 kr att tas från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet
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§ 14 Dnr 2013.1304.143

Ansökan om projektbidrag för kulturevenemanget Laskiaiset

En ansökan om projektrnedel har inkommit till Finska förvaltningsområdet från Finska föreningen i
Skinnskatteberg. Ansökan om bidrag med 2 500 kr gäller aktiviteter för att fira fettisdagen den 15
februari 2014.
Ansökan har behandlats i enlighet med kommunens riktlinj er för bedömning av ansökningar om
proj ektrnedel från statsbidraget för et finska förvaltningsområdet.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bevilja projektmedel med 2 500 kr att tas från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet
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§ 15 Dnr2013.1304.143

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 — Coompanion

En ansökan om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses som medfinansiering för att möta
upp det statliga anslaget, har inkommit från Coompanion. Det begärda bidraget avser 1,75 kr per
invånare.
Coompanion har tidigare beviljats medel sedan ett antal år tillbaka, och för 2013 erhöll föreningen
7659kr.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bevilja verksamhetsbidrag för 2014 med 1,75 kr per invånare

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 16 Drir2Ol3.1271.007

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2013-08-31 för
Skinnskattebergs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2013-08-3 1 har inkommit till
konmmnkansliet den 9 december 2013.

Ledningsutskottet beslutar föresla kommunfullmäktige

att lägga revisoremas bedömning av delårsrapport per 2013-08-3 1 till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 17 Dnr2013.1287.101

Skrivelse angående hyra av bostad

En skrivelse angående hyra av bostad hos kommunen har inkommit.

En person har tidigare avvisats från kommunens bostadskö och ställer till följd av detta frågor i en
skrivelse till kommunen. Personen har ett flertal gånger kontaktat olika tjänstemän i kommunen
och vänder sig nu till kommunstyrelsen.
Kommunchefen önskar samråda med ledningsutskottet i ärendet och informerar härvid om den
handläggning som tidigare skett i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl).

Ledningsutskottet anför att förvaltningen har handlat korrekt i besvarandet av ställda
frågor.
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§ 18 Dnr2014.0018.101

Uppföljning av ledningsutskottets planeringsdag i november

Vid utskottets planeringsdag den 11 november diskuterades vision och mål inför nästa
mandatperiod samt utveckling av kommunens politiska organisation och förvaltning.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v), Vanja Leneklint (fpl) och Seija Ojala (s).

Ledningsutskottet beslutar

att lägga uppföljningen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 19 Dnr2014.0020.032

Planerade kurser och konferenser 2014 för ledningsutskottet

Ledningsutskottet ska vid dagens sammanträde ge förslag till kornmunstyrelsen i rubricerat ärende.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att genomföra tre separata heldagar för ledningsutskottet som planerings- och studiedagar samt
delta i en presidiekonferens med tre deltagare

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 20 Dnr2014.0013.017

Aktuell information från kommunchefen

Aktuell infonnation ska ges av kommunchefen vid varje sammanträde med ledningsutskottet.

Arbetet i länsstyrelsens projekt ‘Den attraktiva regionen” har påbörjats.

Planering av ett sammanträde i migrationsgruppen där arbetsförmedlingen ska medverka.

Ledningsutskottet beslutar

g notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 21 Dnr2014.0016.002

Delgivningar

Arboga kommun
131212 Dnr 2013.0501.106
Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 120, Förslag till beslut om att ombilda VafabMiljö AB till
kommunalförbundet VafabMilj ö

Ekomuseum Bergslagen
131216 Dnr2013.0447.106
Styrelseprotokoll 2013-12-06

Landstinget Västmanland m.fl
131212
Inbjudan till Kulturting 2014 den 5 och 6 mars 2014

Länsstyrelsen Västmanlands län
131216 Dur 2013.0616.319
Beslut enligt Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 20 14-2025 Västmanlands län
med milj ökonsekvensbeskrivning samt Samrådsredogörelse

Västerås Science Park
131216 Dm 2013.1295.106
Skrivelse; Med anledning av nyemission i Västmanlandsfonden

Västmanlands läns museum
Angående vårdande åtgärder på banvaktstugan vid Oxbron, Sörtulinge 1:7, Hed socken i
Skinnskattebergs kommun — yttrande som efierfrågats av ägaren

Ledningsutskottet beslutar

att lägga delgivriingarna till handlingarna
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§22 Dnr2013.1113.007

Revisionsrapport angående kommunens styrmodell samt
målstyrningsprocess

Kommunrevisorerna i Skinnskattebergs kommun har till konimunstyrelsen överlämnat en
revisionsrapport angående kommunens styrmodell samt målstyrningsprocess. Revisorerna önskar
svar på skrivelse och de synpunkter som framförs i rapporten, senast den 31januari 2014.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att förvaltningen ges uppdraget att till nästa sammanträde
den 28januari lägga fram ett förslag till svar på det anförda.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-17, § 232,
att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde den 28 januari lägga fram ett förslag till
svar på skrivelsen från revisorerna efter beredning av ledningsutskottet

Kommunchefen har överlämnat ett utkast till yttrande över kommunrevisorernas rapport.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

godkänna förslaget till yttrande och ta det som sitt eget

Justerandes Utdragsbestyrkande
sin


