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§ 60

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Presentation av Coompanion Västmanland
Sammanfattning av ärendet
Representant från Coompanion Västmanland berättar om verksamheten
för kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 61

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Presentation av Ekomuseum Bergslagen
Sammanfattning av ärendet
Representant från Ekomuseum Bergslagen berättar om verksamheten
för kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, en
kommunallag för framtiden, daterad den 24 februari 2015.
 Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 14 april 2015.
 Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 17 mars 2015.
 Kultur-, idrotts och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den
15 april 2015.
 Budgetuppföljning per den 31 mars för Norbergs kommun.
 Region Västmanlands nyhetsbrev nummer 2, daterat den 7 maj
2015.
 Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan
avseende arbetslösa unga, daterad den 6 maj 2015.
Muntliga meddelanden:
 Kommunstyrelsens ordförande har haft samråd med
socialutskottets ordförande samt sektorchefen angående budget.
 Nytt tilldelningsbeslut avseende antalet asylsökande i kommunen.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Va-taxa för Norbergs kommun fr o m den 1
oktober 2015, förslag till ändring av anläggningsoch brukningsavgifter
Dnr 2015.0161.346

Sammanfattning av ärendet
Gatuavdelningen vid Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
(NVK) föreslår i skrivelse den 17 mars 2015 justeringar i va-taxan
tillsammans med bilaga att gälla från och med den 1 oktober 2015.
Förslaget jämte motiven sammanfattas i NVK: s sammanträdesprotokoll
den 26 mars 2015, § 59.

Beslutsunderlag
NVK: s sammanträdesprotokoll den 26 mars 2015, § 59.
Skrivelse från NVK den 17 mars 2015.

Yrkanden
Johan Stråhle (s) yrkar med instämmande av Åsa Eriksson (s) bifall till
NVK: s förslag med ändring i punkt 3 och en ny punkt 4. Punkt 3 ändras
så att ingen extra procent tas ut utan enbart bedömd kostnadsökning om
1,8 %. Punkt 4 lyder som följer:
4. I samband med att NVK tagit fram den rapport som föreslagits av
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning, ska beslutet om
extra procent omprövas av kommunfullmäktige.
Lars Persson (pnf) yrkar bifall till Stråhles förslag med ändringen att
förbrukningstaxan ska lämnas oförändrad.
Kent Persson yrkar bifall till NVK: s förslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. NVK: s förslag är huvudförslag.
2. Lars Perssons och Stråhles förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer Lars Perssons och Stråhles förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Stråhles förslag till
motförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-05-18

§ 63 (forts.)
Ordföranden ställer sedan NVK: s förslag (huvudförslaget) mot Stråhles
förslag (motförslaget) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Stråhles förslag.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Anläggningsavgiften höjs med 10 %.
2. Den fasta och rörliga avgiften i § 16 för tankning av vatten ur
tankningsstation höjs med 2,9 % i enlighet med
kostnadsökningen för denna typ av tjänst. De fasta avgifterna för
diverse tjänster i övrigt enligt § 16 i taxan (såsom nedtagning och
uppsättning av vattenmätare, avstängning och påsläpp av
vattentillförsel, montering och demontering av strypbricka,
undersökning av vattenmätare, byte av sönderfryst vattenmätare
och förgävesbesök) sänks med ca 1 % i syfte att erhålla samma
prisnivå i både Fagersta och Norberg.
3. Övriga brukningsavgifter höjs med 1,8 %.
4. I samband med att NVK tagit fram den rapport som föreslagits
av Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning, ska
beslutet om extra procent omprövas av kommunfullmäktige.

Reservationer
Lars Persson (pnf) meddelar reservation och inkommer med skriftlig
reservation mot beslutet under sammanträdet enligt följande:
PNF reserverar oss för den föreslagna höjningen av förbruknings-taxan.
PNF kan påvisa att förbruknings-taxan för innevarande år mer än väl
täcker kostnaderna enl. lagstiftningen om affärsverksamhet till
självkostnad. 2014-12-31 var resultatutjämningsfonden knappt 5,7 Mkr.
Då vårt yrkande på att förbruknings-taxan lämnas oförändrad inte vunnit
kommunstyrelsens gillande, kan vi bara uttrycka vårt beklagande och
reservera oss mot beslutet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Sammanslagning av kommunala pensionärsrådet
och Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta
Dnr 2015.0003.901

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott föreslår en sammanslagning av
kommunala pensionärsrådet (KPR) och Norberg kommuns råd för
funktionsnedsatta (NRFF).

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, Gunnar Tiger (s), socialutskottets ordförande, den 16
april 2015.

Yrkanden
Stig Bergman (v) yrkar med instämmande av Gunnar Tiger (s) att ärendet
återremitteras till socialutskottet för att ta fram förslag till ett nytt
reglemente för ett sammanslaget råd.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialutskottet
för att ta fram förslag till ett nytt reglemente för ett sammanslaget råd.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(24)
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§ 65

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Biblioteksplan för Norbergs kommun
Dnr 2011.0093.880

Sammanfattning av ärendet
Kultur-, idrott- och fritidsutskottet har fått i uppdrag att tillsammans
med övriga utskott sammanställa en biblioteksplan för Norbergs
kommun.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den 15 april
2015, § 15.
Kultur-, idrotts- fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar bifall till kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till biblioteksplan för Norbergs
kommun.

Kopia till:
Ulf Öhman
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 66

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Engelbrektstatyn vid riksväg 68
Dnr 2014.0315.860

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av en fråga från allmänheten har förvaltningen fått i
uppdrag att ta fram förslag på åtgärder samt kostnader för att åtgärda
bristerna samt att utreda ägarskapet av statyn.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den 15 april
2015, § 21.
Kultur-, idrotts- fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
Ulf Öhman
Akten för ärendet gällande Prostudden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Utökning av tomt, fastigheten Blåsippan 3
Dnr 2015.0190.269

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har fått en förfrågan från köparen av fastigheten
Blåsippan 3, om att arrendera eller köpa till ca 130m 2 från intilliggande
allmän parkmark i en ca 4 m bred remsa. Den befintliga tomten är endast
679 m 2.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds tjänsteskrivelse den
30 april 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag
att påbörja arbetet med en ändring av detaljplan för fastigheterna
Blåsippan 2 och 3, Tulpanen 2 och 3 samt intilliggande parkstråk.
2. Kostnader för detaljplaneläggningen läggs på markpriset vid
försäljning av kommunal mark till berörda fastigheter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag
att påbörja arbetet med en ändring av detaljplan för fastigheterna
Blåsippan 2 och 3, Tulpanen 2 och 3 samt intilliggande parkstråk.
2. Kostnader för detaljplaneläggningen läggs på markpriset vid
försäljning av kommunal mark till berörda fastigheter

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Norra Västmanlands ekonominämnd
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(24)

Sammanträdesprotokoll
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§ 68

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Budget 2015, igångsättningsmedgivande m.m. för
investeringsprojekt avseende exploatering på del
av Klacken 1:25
Dnr 2015.0171.214

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har i skrivelse
daterad den 5 maj 2015 tagit fram beslutsunderlag angående
igångsättningsmedgivande m.m. för investeringsprojekt avseende
exploatering på del av Klacken 1:25.

Beslutsunderlag
NVK: s skrivelse den 5 maj 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att i köpehandlingarna som villkor
föreskriva att stomrensning av huvudbyggnad på minst 120 kvm
ska ha skett senast 18 månader efter tillträdesdagen. Om köparen
inte uppfyller detta villkor ska köparen till kommunen såsom
säljare omgående efter 18-månadersfriesten erlägga ett vite på
150 000 kr.
2. Tomterna ska säljas inklusive va-anslutning och att priset för
tomtmark inom planområdet vid Norens västra strand ska
beräknas utifrån ett pris på 149 kr per kvm tomtmark jämte
anläggningsavgift för vatten och avlopp i enlighet med vid varje
tidpunkt gällande taxa, vilket vid försäljning under 2015 innebär
de priser som framgår av kalkylen.
3. Om tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2015 anvisa
1 434 000 kr för iordningsställande av exploateringsområdet.
4. Kommunfullmäktige medger igångsättning av exploatering så
snart detaljplanen har vunnit laga kraft.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Anslag till Västmanlands kommuner och
landsting
Dnr 2015.0189.942

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har ansökt om medel för
2016. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har upprättat ett
beslutsförslag.

Beslutsunderlag
NVE: s tjänsteskrivelse den 27 mars 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till NVE: s förslag med tillägg en ny punkt 9
som lyder enligt följande:
9. Socialutskottet ges uppdraget att säkerställa att beslut fattats om
Norbergs del i finansiering av Manscentrum.

Beslut
1. Utvecklings- och utredningsfunktionen finansieras med 32 800 kr
år 2016, anslaget tas ut medlemsavgifter.
2. Länsturismen finansieras totalt med 38 200 kr för år 2016,
fördelat på 21 800 kr i grundfinansiering och 16 400 kr i utökad
finansiering, anslaget tas ur medlemsavgifter.
3. Taltidningen finansieras med 26 100 kr för år 2016, anslaget tas
ur medlemsavgifter.
4. Vård- och omsorgscollege finansieras med 10 900 kr år 2016,
anslaget tas ut medlemsavgifter.
5. Ung företagsamhet (UF) finansieras med 10 900 kr år 2016,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
6. Regionala strukturer för kunskapsutveckling (RESK) finansieras
med 5 300 kr år 2016, anslaget tas ur medlemsavgifter.
7. Den digitala agendan eHälsa finansieras med 8 700 kr år 2016,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
8. Kanslifunktionen och sekreterare gemensamma nämnden
finansieras med 25 000 kr år 2016, anslaget tas ur
medlemsavgifter.
9. Socialutskottet ges uppdraget att säkerställa att beslut fattats om
Norbergs del i finansiering av Manscentrum.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-05-18

§ 69 (forts.)

Kopia till:
VKL
NVE
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Skrivelse från idrottshallsgruppen
Dnr 2013.0149.821

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse från idrottshallsgruppen önskar den att kommunstyrelsen
uppdrar åt Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMB)
att återuppta arbetet med detaljplan för Kronan.

Beslutsunderlag
Skrivelse från idrottshallsgruppen, daterad den 29 april 2015.
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 april 2015, § 40.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar följande:
1. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ges i uppdrag
att färdigställa detaljplanändringen avseende Kronan.
2. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ges i uppdrag
att återkomma till kommunstyrelsen med en uppskattad kostnad.
Stig Bergman (v) yrkar tillägg i Erikssons yrkande enligt följande:
3. Finansering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
4. Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att tydliggöra för
idrottshallsgruppen att beslutet i kommunstyrelsen den 13 april
2015, § 40, är ett inriktningsbeslut.

Beslut
1. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ges i uppdrag
att färdigställa detaljplanändringen avseende Kronan.
2. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ges i uppdrag
att återkomma till kommunstyrelsen med en uppskattad kostnad.
3. Finansering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
4. Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att tydliggöra för
idrottshallsgruppen att beslutet i kommunstyrelsen den 13 april
2015, § 40, är ett inriktningsbeslut.
Kopia till:
VDMB
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsens presidium
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2015.0199.910

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de motioner, som då ännu
inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner under
beredning. Nio motioner redovisas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2015.0198.914

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31a §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de medborgarförslag, som då
ännu inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över medborgarförslag
under beredning. Ett medborgarförslag redovisas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Fyllnadsval, ordinarie ledamot och ersättare av
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Sedan Malin Cunvik (s) entledigats från sina politiska uppdrag så har
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet haft en tom stol. Fyllnadsval behöver
därför förrättas.

Yrkanden
Gunnar Tiger (s) yrkar följande:
1. Björn Larsson Björnberg (s) entledigas som ersättare av kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet.
2. Björn Larsson Björnberg (s) utses till ordinarie ledamot av
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet.
3. Maria Lindgren (s) utses till ny ersättare av kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet.

Beslut
1. Björn Larsson Björnberg (s) entledigas som ersättare av kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet.
2. Till ordinarie ledamot av kultur-, idrotts- och fritidsutskottet för
mandatperioden 2015-2018 utses:
- Björn Larsson Björnberg
Mistelvägen 9
738 31, Norberg
3. Till ny ersättare av kultur-, idrotts- och fritidsutskottet för
mandatperioden 2015-2018 utses:
- Maria Lindgren
Engelbrektsgatan 66
738 31, Norberg

Kopia till:
De valda
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Justering av maxtaxa
Dnr 2015.0086.600

Sammanfattning av ärendet
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har ändrats och ändringen
innebär att inkomsttaket indexeras. Den nya maxtaxan är 42 890 kr
(tidigare 42 000 kr) och ska tillämpas från och med den 1 juli 2015. De
nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, Kent Christensen, ordförande i barn- och
utbildningsutskottet, den 21 april 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att införa den nya justerade maxtaxan i
Norbergs kommun och taxan börjar gälla från den 1 juli 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Årsredovisning för 2014, Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund
Dnr 2015.0101.301

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2015 om att bordlägga ärendet
tills vidare granskning är genomförd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 april 2015, § 30.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll
den 26 februari 2015, 29.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar med instämmande av Kent Persson (v) och Tove
Winqvist (s) att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
besluta enligt följande:
1. Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds årsredovisning
för 2014 godkänns.
2. Kommunfullmäktige riktar en anmärkning mot hela Norra
Västmanlands kommunalteknikförbunds direktion för bristande
styrning och kontroll.
3. Förtroendevalda i Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning med undantag för Gunilla Persson (s) på grund av att
avtal av större vikt har ingåtts utan att det har förankrats i
kommunen.
4. Kommunfullmäktige har inte för avsikt att driva skadeståndskrav
mot någon i direktionen.
5. Kommunfullmäktige förväntar sig i fortsättningen en större
medvetenhet och efterlevnad av förbundsordningen i frågor av
stor ekonomisk påverkan och principiell karaktär.
6. Med anledning av att Norbergs representant i Norra
Västmanland kommunalteknikförbunds presidium självmant har
avsagt sig sitt uppdrag kommer kommunfullmäktige inte skilja
någon förtroendevald från sitt politiska uppdrag i Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-05-18

§ 75 (forts.)
Stefan Vestling (sd) yrkar bifall till Erikssons yrkande med undantag av
punkt 4, som utgår.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta i enlighet med
Erikssons punkter 1-3 och 5-6 och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med dessa.
Ordföranden ställer sedan Erikssons och Vestlings yrkanden mot
varandra avseende punkten 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Erikssons yrkande.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds årsredovisning
för 2014 godkänns.
2. Kommunfullmäktige riktar en anmärkning mot hela Norra
Västmanlands kommunalteknikförbunds direktion för bristande
styrning och kontroll.
3. Förtroendevalda i Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning med undantag för Gunilla Persson (s) på grund av att
avtal av större vikt har ingåtts utan att det har förankrats i
kommunen.
4. Kommunfullmäktige har inte för avsikt att driva skadeståndskrav
mot någon i direktionen.
5. Kommunfullmäktige förväntar sig i fortsättningen en större
medvetenhet och efterlevnad av förbundsordningen i frågor av
stor ekonomisk påverkan och principiell karaktär.
6. Med anledning av att Norbergs representant i Norra
Västmanland kommunalteknikförbunds presidium självmant har
avsagt sig sitt uppdrag kommer kommunfullmäktige inte skilja
någon förtroendevald från sitt politiska uppdrag i Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund.
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Kommunstyrelsen
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§ 75 (forts.)
Reservationer
Stefan Vestling (sd) meddelar reservation och inkommer före justering
med skriftlig reservation mot beslutet enligt följande:
Härmed reserverar sig Sverigedemokraterna i Norberg mot (S) förslag
punkt 4: att KF ej skall kunna lägga ett skadeståndsanspråk på NVK’s
presidie/styrelsen i frågan om oegentligheter i samband med utredningen
om Harold Nilssons konsultersättning i NVK.
Kopia till:
Revisionen
Gunilla Persson
Akten
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Kommunstyrelsen

§ 76

Redovisning av ordförandebeslut
Dnr 2015.0003.901
Nr
1.

Beslut
Sammanslagning av
KPR och NRFF.

Beslutsdatum Delegat
2015-04-16
Gunnar Tiger,
socialutskottets
ordförande

2.

Justering av maxtaxa.

2015-04-21

Kent Christensen,
barn- och
utbildningsutskottets
ordförande

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade ordförandebeslut.

Kopia till:
Akten
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 77

Sammanträdesdatum
2015-05-18

Kommunstyrelsens godkännande av
årsredovisning för 2014 avseende stiftelserna som
kommunstyrelsen förvaltar
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har färdigställt
årsredovisningarna avseende 2014 för de fem stiftelser som förvaltas av
Norbergs kommun:
- Stiftelsen Samfond 1.
- Stiftelsen Samfond 2.
- Stiftelsen Anders Johanssons minnesfond.
- Stiftelsen John Bromans studiefond.
- Stiftelsen Evert Lymans fond.
NVE vill nu uppmärksamma på att dessa årsredovisningar måste
undertecknas av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.

Beslutsunderlag
Skrivelse från NVE, daterad den 13 april 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
-
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