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Reviderad rutin för förberedelse, genomförande och 
återkoppling för sammanträden och beredningar med 
samverkansorgan och samrådsorgan 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13, § 105, att anta upprättat förslag till Rutin för 

förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och beredningar med 

samverkansorgan och samrådsorgan. Med anledning av att Landstinget Västmanland 

från och med den första januari år 2017 bildade Region Västmanland och övertog 

ansvaret för den regionala utvecklingen från Länsstyrelsen Västmanland behöver 

rutinen revideras.  

 

Exempel på samverkansorgan är Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU samt 

Västmanland-Dalarna Lönenämnd. Exempel på samrådsorgan är Samrådsgruppen för 

Finska förvaltningsområdet. 

 

Ärendet 

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, 

§ 188, reviderad 2017-04-04, § 69: § 19 Samverkansorgan, är kommunens 

samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra Västmanlands 

Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd, Västmanland-Dalarna 

Lönenämnd och Strategisk regional beredning.  

 

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, 

§ 188, reviderad 2017-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan 

Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands 

Samverkansgrupper. 

 

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, 

mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns 

ståndpunkt. Den förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt 

ska inhämtas eller ej.  

 

Förvaltningen föreslår följande rutin för förtroendevaldas inhämtande av 

Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt. 

 

Samverkansorgan 

Förtroendevalda representanter i Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra 

Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd, Västmanland-

Dalarna Lönenämnd och Strategisk regional beredning ska i ärenden där budget, 

verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs 

kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen. 
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Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skriftligen 

kortfattat återrapportera vid nästföljande kommunstyrelsesammanträde. 

Återrapporteringen ska innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets 

utgång. 

 

Samrådsorgan 

Förtroendevalda representanter i Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet och 

Region Västmanlands Samverkansgrupper ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, 

mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns 

ståndpunkt från respektive utskott. 

 

Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet – Ledningsutskottet 

Region Västmanlands Samverkansgrupp Kultur och Idrott – Ledningsutskottet 

Region Västmanlands Samverkansgrupp Barn och Unga – Barn- och 

utbildningsutskottet  

Region Västmanlands Samverkansgrupp Äldre – Vård- och omsorgsutskottet 

 

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligen kortfattat 

återrapportera vid nästföljande utskottssammanträde. Återrapporteringen ska innefatta 

ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång. 

 

Förslag till beslut 

att anta upprättat förslag till reviderad Rutin för förberedelse, genomförande och 

återkoppling för sammanträden och beredningar med samverkansorgan och 

samrådsorgan 
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