
Skinnsb

Sammantradesprotokoll
Kommunstyretsen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid. 1

Plats och tid Stora sammanträdesrummet. Kommunhuset den 24januari 2018 kl.
08.30-13.30

Beslutande Carina Sändor (L), ordförande
Helena Norrby (C), vice ordförande
Staffan Strid (M)
Lena Lovén-Rolén (S)
Tony Sälja (5)

Övriga deltagare Roger Ingvarsson (5), ej tjänstgörande ers.
Linda Ahlsén, personaichef § 1-15
Kenneth Johansson, sektorcheCsamhällsskvdd och beredskap § 1-3
Johannes Nilsson. projektsamordnare § 7
Tommy Veittikoski, bredbandssamordnare § 7
Gunilla Elander, sektorchef sektor teknik och service § 7
Nima Poushin, kommunchef
Johan Boklund. kommunsekreterare

Utses att justera: Tony Sälja (S)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 30 januari 2018 kl. 08.30

Vnderskrifter:

Sekreterare Paragrafer
Johan Boklund § 1 -20

Ord förande C&tL’a
Carina Sändor (L)

Justerande
;....‘—

Tony ölja (S)

Delegationsbeslut:

Justerandes Utdragsbestyrkande
sian.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstvrelsen
Ledningsutskottet 20 8-01 -24 Sid.2

§1

Ändring av föredrag ningslistan

Ledningsutskottet beslutar

att Pöredragningslistan utökas med ett nytt ärende nummer 2 Ändrat datum rör
ledningsutskottets ordinarie sammanträde 2018-03-14

ärende nummer lO Utnyttjande av medel avseende bidrag rör anpassningen av
fastigheten Vätterskoga 4:106 på röredragningslistan stryks

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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- Sammantradesprotokoll
Kornm U list)’ re Isen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid.3

§2 Dnr2017.

Ändrat datum för ledningsutskottets ordinarie
sammanträde 2018-03-14

Ledningsutskortet beslutar

ledningsutskonets ordinarie sammanträde 2018-03-14 flyttas till 2018-03-20

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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iSkmun
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsutskoftet 2018-01-24 Sid.4

§3 Dnr2018.0049.10l

Avtal om samverkan för räddningstjänst mellan
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och
Skinnskattebergs kommun

Detta avtal mellan Skinnskattebergs Kommun och MBR (Mälardalens
Räddningstjänst Förbund som är Västerås, Surahammar och Hallstahammars
Kommuner) är ett led av en utredning som VKL gjort som kallas
“Överenskomnwlse Räddningstjänstsa,nverkan bio,,z Västmanland” Som antogs i
KF 2017-10-02 (Dnr: 2017.0331,106)

Styrelsen i VKL har låtit belysa två alternativa utvecklingar mellan
räddningstjänslema i Västmanland i en tidigare utredning:
1. Hålla ihop länet. samverkan ska ske inom länet samt med några angränsande
kommuner.
2. Stödja nuvarande samverkansinriktningar.

Inriktningen är att stödja nuvarande samverkansinriktningar. Det kommer att
innebära att fyra starka räddningstjänstorganisationer och Skinnskatteberg
kommer att gränsa till varandra inom Västmanland. VKL ser därmed ett behov av
att upprätta ett avtal mellan parterna som stödjer en effektiv samverkan vid en
händelse i det geografiska gränslandet mellan räddningstjänsterna och har anlitat
Prospero rör att driva Framtagningen av ett sådant avtal. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Sektorchefen rör samhällsskydd och beredskap röredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Tony Bölja (5),
Staffan Strid (M) och Helena Norrby (C).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att ge räddningschefen mandat an teckna avtalet med MBR

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

ros



Skinnsjsbf

Sammantradesprotokoll
Komrn unstyrel sen
Ledningsutskottet 2018-01-24 51±5

§4 Dnr2018.0050.10l

Flaggning på finska nationella flaggdagar

Skinnskattebergs kommun hör till finskt rörvaltningsområde. En viktig del i
arbetet som ffirvaltningskommun är att synliggöra de nationella minoriteterna och
minoritetsspråken såväl historiskt som i dagens Sverige. Ett synliggörande
kommunalt, med flagning, ger en tydlig signal till nationella minoriteterna att de
är erkända och all kommunen har en ambition att tillgodose deras rättigheter. Det
ger också en tydlig signal till det omgivande samhället att de nationella
minoriteterna har en tydlig plats i kommunen och det offentliga Sverige. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Scindor (L), Lena Lovén-Rolén (5) och Staffan Strid
(M).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

fl bifalla flaggning på Finlands självständighetsdag den 6 december samt
Sverigefinnarnas dag den 24 februari

finansiering sker via finskt rörvaltningsområde

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll

Komm unstyrel sen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid.6

§5 Dnr2018.0051.lOl

Direktiv avseende “Utvecklingsmedel för byalagsprojekt”
inom ramen för engångssatsningar år 2018

Kommunftillmäktige har den 27 november 2017 beslutat om drift- och
investeringsbudget för Skinnskattebergs kommun 2018. Inom driftbudgeten har
det avsatts medel för bl.a. engångssatsningar för år 2018 (6 897 tkr). Inom ramen
för dessa engångssatsningar har 100 tkr anslagits till utvecklingsmedel rör
byalagsprojekt. Kommunstyrelsen behöver därav fatta beslut om både ändamål
och om kriterier för hur pengarna ska fördelas.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Loven-Rolén (S) och Tony Bölja (S).

Tony Bölja (S) ställer fråga om ansökningskriterier.

En ingående diskussion sker.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att förvaltningen far i uppdrag att utföra justeringar i direktivet avseende
ansökn ingskrite ner

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna upprättat förslag till direktiv avseende “Utvecklingsmedel för
byalagsprojekt” inom ramen för engångssatsningar år 2018

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyre Isen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid.7

§ 6 Dnr20l7.l504.007

Svar på granskning av kommunens näringslivsarbete

KPMG har av Skinnskattebergs kommuns revisorer genomfört en granskning av
kommunens näringslivsarbete. Revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer
med ett skriftligt yttrande över bifogad granskning senast den 28 februari år 2018.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Såndor (L) f&edrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L). Lena Lovén-Rolén (S) och Helena Norrby
(C).

Kommunchefen yttrar sig.

En ingående diskussion sker.

Lena Lovén-Rolén (S) och Tony Rölja (S) avstår från att delta i beslutet då
Socialdemokraterna kommer att genomföra en gruppdiskussion inför ärendets
behandling i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

ffl avge yttrande enligt upprättat förslag

Sammanträdet ajoumeras rör paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kornm u nstvrel sen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid.8

§7 Dnr2Ol7.1122.101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskaftebergs kommun —

information

Den 1 juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via Fiber i vår kommun med målet
att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller företag. Dessförinnan och därefter
har lokala arbetsgrupper och kommunens bredbandssamordnare arbetat hårt rör
att väcka intresse och svara på frågor om den nya generationens nät. Redogörelse
över bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-08-23, § 76, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 2017-09-12, § 143.
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 119, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 192
att godkänna informationen
jj lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskonet beslutade 2017-1 1-22, § 141, föreslå kommunstyrelsen
n godkänna informationen
gj lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-12. § 223
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Projektsamordnaren och bredbandssamordnaren föredrar ärendet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 7 forts.

1 irendet yttrar sig Carina Sändor (L), Helena Norrby (C). Staffan Strid (M).
Roger lngvarsson (S), Lena Lovén-Rolén (5) och Tony Bölja (5).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

att godkänna informationen

att liigga informationen till handlingarna

JLlsterandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll

Korn it ii nstvre Isen
Ledningsutskoflet 2018-01-24 Sid. JO

§8 Dnr20l7.1505.007

Svar på granskning av kommunens kort- och
kontanthantering

KPMG har av Skinnskattebergs kommuns revisorer genomrört en granskning av
kommunens kort- och kontanthantering. Revisionen önskar all kommunstyrelsen
inkommer med ett skriftligt yttrande över bifogad granskning senast den 28
februari år 2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Tony Bölja (S) och
Staffan Strid (M).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet r redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

[edningsutskottet beslutar röreslå kommunsfl’relsen

att avge ttrande enligt upprättat rörslag

4

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§9 Dnr2017.1126.1Ol

Diskussionsunderlag för lokal kulturstrategi för
Skinnskattebergs kommun 2019-2022 — diskussion

Förvaltningen har upprättat diskussionsunderlag för kulturstrategi fbr
Skinnskattebergs kommun. Syftet med ärendet är att förvaltningen önskar
vägledning och instruktioner för det fortsatta arbetet. Diskussionsunderlag finns
upprättat.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-09-20, § Il 1.
att förvaltningen far i uppdrag att fortsätta arbetet med utkastet till kulturstrategi
för Skinnskattebergs kommun 2019-2022
att ta upp ärendet igen för diskussion och fortsatt beredning vid ledningsutskottets
ordinarie sammanträde den 22 november år 2017

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 147,
att ärendet tas upp igen för diskussion och fortsatt beredning vid
ledningsutskottets första ordinarie sammanträde år 2018

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Helena Norrby (C), Lena Lovén-Rolén (5)
och Tony Bölja (S).

Kommunchefen yttrar sig och an& att dokumentet i nuläget är ett
inriktningsdokument och ett diskussionsunderlag.

Helena Norrby (C) yrkar att fortsätta bereda ärendet.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) yrkande.

En ingående diskussion sker.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Komm u nstvrel sen
Ledningsutskoftet 2018-01-24 Sid.12

§ 9 forts.

Ledningsutskottet beslutar

att fortsätta bereda ärendet vid nästa sammanträde

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ lO Dnr2017.0786.101

Utvärdering av beslut om utvecklingen av fastigheten
Väfterskoga 4:106

Kommunfullmäktige beslutade 201 5-04-27, § 22 Inriktning för Ed. foikhögskolan
att kommunen ska driva och utveckla hela fastigheten Vätterskoga 4:106 i
enlighet med fullmäktiges beslut 2014-06-30, § 43 att hitta en långsiktig lösning
där inriktningen på verksamheten ska vara näringslivsutveckling, till exempel i
form av den företagsbv, att fastigheten i övrigt ska förvaltas och utvecklas med
hänsyn till kommunens behov och intressen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
uppränad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-05-24, § 68,
att rörvaltningen fr i uppdrag att utvärdera hur det har gått med uppdraget att
hitta en långsiktig lösning rör Vätterskoga 4:106, där inriktning på verksamheten
ska vara näringslivsutveckling, till exempel i form av en företagsby. samt att
fastigheten i övrigt ska rörvaltas och utvecklas med hänsyn till kommunens behov
och intressen

utvärderingen ska inkludera till exempel:
- hur används lokalerna idag — rördelning kommunal egen verksamhet och

företag?
- finns det i dagsläget en efterfrågan på lokaler från extema aktörer eller från

kommunens egna verksamheter?
- en SWOT-analys. Hur ser framtidsutsiktema ut rör kommunfullmäktiges

inriktningsbeslut om en röretagsbv?
att utvärderingen ska presenteras för ledningsutskottet senast i november år 2017

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 148.
att bordlägga ärendet

Carina Sindor (L) Föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Tony Bölja (5),
Helena Norrby (C) och Staffan Strid (M).
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- Sammantradesprotokoll
Kom m unstyrelsen

Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid.! 4

§ lO forts.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna utvärderingen

fl lägga utvärderingen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kom m unstyrel sen

Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid. 15

§ II Dnr2018.0031.101

Ansökan om medel från Intressefäreningen Bergsiaget till
Bergsiagsakademin för år 2018

En ansökan om medel från Intresseröreningen Bergslaget till Bergslagsakademin
fbr år 2018 har inkommit. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Såndor (L) föredrar ärendeÉ.

Kommunchefen yttrar sig.

1 ärendet vilrar sig Carina Såndor (L) och Lena Lovén-Rolén (S).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att Skinnskattebergs kommun avslår Intresseröreningen Bergsiagets ansökan om
medfinansiering om 10000 kronor årligen samt arbetstid för ansvarig
kontaktperson till Bergslagsakademin

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

STC5



Skinnsjbt?
i5cZkoftfmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 201 8-01-24 Sid. 16

§ 12 Dnr2018.0052.l0l

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Den 25 maj träder en ny dataskydds[örordning i kraft. Det innebär att alla
myndigheter ska ha ell utsett dataskyddsombud som fungerar som en intern
revisor och arbetar på nämndens uppdrag. Nämnden är personuppgiftsansvarig
gentemot datainspektionen, de registrerade personerna osv. Det ligger därmed på
nämndens ansvar att utse ett dataskyddsombud. Enligt rörordningen hr flera
nämnder utse ett gemensamt ombud om det är lämpligt med hänsyn till
organisationsstruktur och storlek hos myndigheten (artikel 37. p3). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Personaichefen ffiredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L) och Tony Bölja (S).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

I.edningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelscn

att utse kommunstyrelsens arkivarie till dataskyddsombud

att tillåta miljö- och bvgunadsCörvaltningen utse samma ombud som
kommunstyrelsen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid. 17

§ 13 Dnr2018.0057.I0I

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Kommunftillmäktige beslutade 2017-02-13. § 8, Förändring av del politiska
organisationen och fönaltningsorganisationen:
att kommunstyrelsens storlek minskas till 11+11 från och med 2019-01-01
att utskottens storlek minskas till 3±2 ledamöter. förutom ledningsutskottet som
behåller 52 ledamöter från och med 2019-01-01

ärenden rörande Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU. flyttar från
ledningsutskottet till barn- och utbildningsutskottet från och med 2019-01-01
att reglemente. arbetsordning och delegationsordning för kommunstyrelsen
uppdateras och beslutas av kommunfullmäktige senast ijuni år 2018

Förvaltningen har upprättat fbrslag till reviderat reglemente rör kommunstyrelsen.
Upprättat förslag till reviderat reglemente föreslås i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13. § 8 att träde i kraft först 2019-01-01. De
ändringar som förvaltningen föreslår är gulmarkerade. Förvaltningen föreslår att
reglementet ändras på följande punkter.

- § 14 ändras från kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och IS ersättare till
kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och Il ersättare.

- § 28 ändras från utskotten består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare till
ledninusutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare samt
resterade utskott består av 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

Förvaltningen gör bedömningen all kommunfullmäktiges beslut gällande att
ärenden rörande Norra \‘ästmanlands Utbildningsförbund, NVU. flyttar från
ledningsutskottet till barn- och utbildningsutskottet från och med 20 19-01-01 ej
har bärighet på reglemente eller arbetsordning för kommunstyrelsen. Varför dessa
ej behöver revideras i detta avseende. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Kommunsekreteraren fördrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Kommunchefen yttrar sig.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Korn mii nstyrel sen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid. IS

§ 13 forts.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för kornmunstyrelsen

att upprättat rörslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen gäller från och
med 2019-01-01

Justerandes Utdragsbestyrkande
si n.
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Sammantradesprotokoll
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Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid. 19

§ 14 Dnr2018.0053.I01

Lokalt flextidsavtal — samråd

Personalchefen kommer att på sammanträdet informera
ledningsutskotteUpersonalutskottet om lokalt flextidsavtal. Samrådet gäller nytt
flextidsavtal för Skinnskattebergs kommun. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Personalchefen föredrar ärendet. Personalchefen anför att det lokala
flextidsavtalel träder i kraft 2018-02-01.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L). Tony Bölja (5), Lena Lovén-Rolén (5).
Staffan Strid (M) och Helena Norrby (5).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordröranden ställer frågan om personalutskottetfledningsutskottet är redo
att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Personalutskottet/ledningsutskottet beslutar

att tillstyrka det nya lokala kollektivavtalet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
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§ 15 Dnr 2017.

Personalfrågor — information

Utskottet får vid sammanträdet information om personalfrågor, bland annat
information gällande sjukskrivningar och rekrvteringar.

Personalchefen informerar personalutskottet om feriearbeten.

Personalchefen informerar personalutskottet om att sjukskrivningstalet rör helåret
år 2017 var 5,68 %. För perioden juli till december år 2017 var sjukskrivningstalet
5,15 %

Personalchefen informerar personahutskottet om rekrytering av sjuksköterskor och
lärare.

Personalchefen informerar personalutskottet om att den nya HR-utvecklaren och
den nya bredbandssamordnaren nu tillträtt tjänsterna.

Personalchefen informerar personalutskottet om projektet rätt till heltid och
möjlighet till deltid.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L). Tony Bölja (S). Lena Lovén-Rolén (S) och
Roger lngvarsson (S).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Personalutskottet beslutar

att tacka ibr informationen

informationen läggs till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

04



SkinnbØ

Sammantradesprotokoll
Kornm u nstvrel sen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid.2 1

§16 Dnr2017.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, § 69, att anta Reviderad rutin rör
förberedelse. genomPörande och återkoppling för sammanträden och beredningar
med samverkansorgan och samrådsorgan.

Förtroendevalda representanter i Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet
och Region Västmanlands Samverkansgrupper ska i ärenden där budget,
verksamhetspian, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta
Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från respektive utskott.

Samr&Isorgan
Samrådsgruppen fdr Finska Förvaltningsområdet — Ledningsutskottet
Region Västmanlands Samverkansgrupp Kultur och Idrott - Ledningsutskottet

Förtroendevalda som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligt
kortfattat återrapportera vid nästffiljande utskottssammanträde.
Återrapporteringen ska innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt
ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll

Komm ii nsty rel sen
Ledningsutskottet 20! 8-01-21 Sid.22

§ ‘7

Aktuell information från kommunchefen

AkÉuelI information ska ges av kommunchefen vid varje sammanträde med
ledn i ngsutskottet.

Kommunchefen informerar utskottet om kommande möte mellan
kommuncheferna i Skinnskatteberg. Fagersta samt Norberg och Norra
Västmanlands Utbildningsförbund.

Kommunchefen informerar utskottet om preliminärt budgetunderskott för Norra
Västmanlands Utbildningsrörbund.

Kommunchefen informerar utskottet om arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin.

Kommunchefen informerar utskottet om arbetet med en avsiktsrörklaring för
samarbete mellan FAHNS-kommunerna och Ludvika och Smedjebacken.

Kommunchefen informerar utskottet om arbetet med att få till stånd en
överenskommelse om samverkan med Finska räreningen.

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Skinnskatteb
czRMun

Kom munstvrel sen
Led ni ngsutskottet

§ IS

Sammanträdesprotokoll

20 18-01-24 Sid.23

Ovriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänfärs till ärenden på dagens föredragningslista.

Helena Norrby (C) rapporterar från ägarmöte med Norra Västmanlands
Samordningsrörbund 201 8-01-19.

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna



Sinn1T
Sammantradesprotokoll

Kommu nstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid.24

§ 19

Delgivningar

Vid dagens sammanträde fanns inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Skinnskeb?s
Sammantradesprotokoll

Ko in rnunstvre Isen
Ledningsutskottet 2018-01-24 Sid.25

§20

Övriga frågor

Helena Norrby (C) ställer fråga om vägunderhå Il på väg 233.

Kommunchefen svarar på frågan.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.


