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§ 134 Fastställande av dagordning
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
•
•
•
•

Jus terare

Extra ärende "Avlopp i Bjurfors" tas upp som punkt 18.
Extra ärende "Södra Dalarnas Räddningstjänsts
handlingsprogram" tas upp som punkt 19.
Extra ärende "Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning för
2014" tas upp som punkt 20.
Extra ärende "Ändrade datum för budgetberedningen i augusti
2016" tas upp som punkt 21.
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§ 135 Finansiell profil, Norbergs kommun 2012-2014
Dnr 2015.0315.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunforskning i Västsverige har upprättat en rapport "Finansiell
profil Norbergs kommun 2012-2014. Syftet med rapporten är att
redovisa var Norbergs kommun befinner sig och hur kommunen har
utvecklats finansiellt under år 2012-2014 i förhållande till övriga
kommuner i Västmanlands Fän. Den finansiella profilen innehåller fyra
perspektiv, som var för sig är viktiga när en kommuns finansiella
ställning och utveckling analyseras; kontrollen över finansiella
utvecklingen, långsiktig betalningsberedskap, kortsiktig
betalningsberedskap och riskförhållande.
Av rapporten kan utläsas att Norbergs finansiella utveckling under 20122014 har resulterat i en förbättrad finansiell profil. Detta innebär att,
utifrån profilen, jämfört med snittet i länet, hade Norberg vid utgången
av 2014 ett starkare finansiellt utgångsläge i förhållande till 2012. Av
Norbergs profil för 2014 går det vidare att utläsa att kommunen
poängmässigt detta år låg i nivå med snittet i länet för kortsiktig
handlingsberedskap. Däremot uppvisade kontroll, riskförhållande och
kortsiktig handlingsberedskap svagare värde än genomsnittet.

Beslutsunderlag
Rapport "Finansiell profil Norbergs kommun 2012-2014" med bilaga,
inkom 2013-10-07

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet tar del av rapporten.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

'V tdragsbes tyrkande
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§ 136 Motion om snabbladdningsstolpar för elbilar
Dnr 2015.0091.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har kommit in till kommunfullmäktige i Norberg den 2 mars
2015 om att införa centralt placerade snabbladdningsstolpar för elbilar.
Motionen är ställd av Elizabeth Pettersson (S).
Motionen har remitterats till Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd, som tillstyrker att Norbergs kommun uppför en centralt
placerad station för snabbladdning av elbilar. En laddstation för
snabbladdning kostar mellan 200 000 kr och 400 000 kr. Kostnad för
grävning och arbetskostnad för installation tillkommer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd,
daterad 2015-10-13
Protokollsutdrag från KF sammanträde 2015-03-02, § 23
Motion daterad 2015-03-02

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla
motionen och att frågan om finansieringen överlämnas till
budgetberedningen.
Kent Persson (V) yrkar bifall till Erikssons yrkande.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Motionen om snabbladdningsstolpar för elbilar bifalls.
2. Frågan om finansiering överlämnas till budgetberedningen 2016.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Jus terare

Utdragsbestyrkande
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§ 137 Motion om möjliggörande av ökat träbyggande
Dnr 2015.0144.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige i Norberg den 25 mars
2015, om att möjliggöra ökat träbyggande enligt följande:
1. Vid all kommunalt finansierad nyproduktion skall projekteringen
utvärdera om trä är lämpligt material att använda.
2. År 2020 ska minst 25% av kommunens nybyggnation vara
träbaserad.
Motionen är ställd av Annika Hedberg Roth (S), Tove Winqvist (S),
Elizabeth Pettersson (S) och Åsa Eriksson (S).
Motionen har remitterats till Norra Västmanlands
Kornmunalteknikförbund (NVK) och Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd, vilka har yttrat sig i frågan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträde den 2015-10-13, 5 81
Protokollsutdrag från NVK:s sammanträde 2015-08-27, § 177
Tjänsteskrivelse från handläggare Harold Nilsson, daterad 2015-07-22
Protokollsutdrag från KF sammanträde 2015-05-11, § 75
Motion daterad 2015-03-19

Yrkanden
Äsa Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Stig Bergman (V)) yrkar, att allmänna utskottet beslutar i enlighet med
NVK:s yttrande och föreslår att kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna
utskottet beslutar enligt Bergmans förslag.
Omröstning begärs.
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för Bergmans förslag
Nej-röst för Erikssons förslag

Jus terare

1=--x'2
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Kommunstyrelsens allmänna utskott
(§ 137 forts.)

Ledamot/
tjänstgörande
ersättare
Kent Persson
Asa Eriksson (S)
Johanna Odö (S)
Lisa Bäckman (V)
Stig Bergman (V)

Ja-röst
(Bergmans
yrkande)
X

Nej-röst
(Erikssons
yrkande)
X
X

X
X

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar allmänna utskottet att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kornmunfullm.äkdge föreslås besluta att avslå motionen.

Reservationer
Asa Eriksson (S) och Johanna Odö (S) reserverar sig till förmån för
Erikssons förslag.

Kopia till:
Kommuns tyr els en
Akten

Jus terare
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§ 138 Medborgarförslag om målportal på torget
Dnr 2015.0125.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige i Norbergs
kommun den 9 april 2015, om att Norberg ska ha en fast målportal pä
torget för att främja evenemang och attraktion i kommunen.
Förslaget har remitterats till Norra -Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK), Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, samt till kultur- idrotts- och fritidsutskottet (Kifu).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträden 2015-10-13, 5 82
Protokollsutdrag från NVK:s sammanträde 2015-10-01, § 217 med bilaga
Protokollsutdrag från Kifu sammanträde 2015-09-09, § 35
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-11, § 41
Medborgarförslag med bifogat fotomontage

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Kent Persson (V) yrkar att kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna
utskottet beslutar enligt Perssons förslag.
Omröstning begärs. Allmänna utskottet godkänner följande
propositionsordning.
Ja-röst för Perssons förslag
Nej-röst för Erikssons förslag
Ledamot/
Ja-röst
tjänstgörande ersättare (Perssons
yrkande)
Kent Persson (V)
X
Asa Eriksson (S)
Johanna Odö (S)
Lisa Bäckman (V)
X
Stig Bergman (V)
X

Justerare
,,
Ct4--,

Nej-röst
(Erikssons
yrkande)
X
X
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(§ 138 forts.)
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar allmänna utskottet att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Asa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd att till budgetberedningen i mars 2016 inkomma med förslag till hur ett direktiv att
upprätta ett planprogram inkluderande en eventuell målportal på torget
skulle kunna se ut, samt vad det skulle kosta att genomföra.
Ordföranden ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
Kommunstyrelsen uppdrar åt Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd att till budgetberedningen i mars 2016 inkomma med
förslag till hur ett direktiv att upprätta ett planprogram inkluderande en
eventuell målportal på torget skulle kunna se ut, samt vad det skulle
kosta att genomföra.

Reservationer
Asa Eriksson (S) och Johanna Odö (S) reserverar sig mot beslutet att
avslå motionen till förmån för Erikssons förslag.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

J us terare

Utdragsbes tyrkande
v
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Ej verkställda beslut, socialtjänstlagen (SoL) och
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal tre
Dnr 2015.0179.700

Sammanfattning av ärendet
Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 3 år
2015 finns ett icke verkställt beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialutskottets sammanträde 2015-10-20, 5 205
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-12
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, WO
Rapportering till kommunfullmäktige av icke verkställda beslut

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Godkänna rapporten avseende ej verkställda beslut som lämnats till
inspektionen för vård och omsorg (NO), samt kommunens revisorer.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

(r. —?

Utdragsbes tyrkande
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§ 140 En ny föreskrift — Organisatorisk och social
arbetsmiljö
Dnr 2015.0371.902

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift, Organisatorisk och
social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Den nya föreskriften träder i kraft den 31
mars 2016. Syftet med den nya föreskriften är att främja en god
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska
och sociala förhållanden i arbetsmiljön.
Enhet stöd föreslår att allmänna utskottet godkänner enhet stöds
redovisning av den nya föreskriften och ger enhet stöd i uppdrag att
genomföra en utbildning gällande den nya föreskriften för samtliga
chefer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-09

Beslut
Allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av den
nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS
2015:4.
2. Allmänna utskottet ger enhet stöd i uppdrag att genomföra en
utbildning gällande den nya föreskriften för samtliga chefer.

Kopia till:
Enhet stöd, personalchef Anita Karlsson
Kommunchef
Sektorer
Akten

Jus terare
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Gemensamma riktlinjer för arvode och ersättning
för gode män m.fl. samt tillsättande av en
arvodeskommitte
Dnr: 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
V-Dala överförmyndarsamverkan har till Norbergs kommun föreslagit
att samverkanskommunerna Hedemora, Avesta och Norberg ska ha
gemensamma riktlinjer för arvode och ersättning till gode män,
förvaltare, förordnade förmyndare och gode män till ensamkommande
barn. Samverkanskommunerna Hedemora och Avesta har redan infört
gemensamma riktlinjer, vilka i viss mån skiljer sig från Sveriges
kommuner och landstings cirkulär, som Norbergs kommun följer.
Allmänna utskottet beslutade den 21 och 24 augusti 2015 att förslagen
rörande förändringar av arvoden skulle hänskjutas till arvodeskommitten.
Under förra mandatperioden tillsattes en arvodeskommitte för att se
över de förtroendevaldas arvoden. Arvodeskommitten existerar dock
inte i dag, vilket innebär att ärendet inte har hänskjutits på sätt som
beslutats.
Det finns ett värde i att ha en arvodeskommitte bestående av
förtroendevalda, som vid behov kan sammankallas för beredning av
eventuella arvodesfrågor. Arvodeskommitten bör dock endast hantera
frågor om arvoden för förtroendevalde och inte frågor gällande riktlinjer
för arvode och ersättning till gode män m.fl. Ärendet gällande
gemensamma riktlinjer för V-Dala överförmyndarsamverkan behöver
därför hanteras på annat sätt.

Beslutsunderlag
Muntlig komplettering från Asa Eriksson (S)
Protokollsutdrag från allmänna utskottets sammanträde 2015-08-21, 24,
73
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-21,
156

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Allmänna utskottet uppmanar varje parti att till ledningskontoret,
enhet administration, före årsskiftet komma med förslag på vilka
personer, en från varje parti, som från och med den 1 januari

Justerare

U t drags bestyrkande
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2016 ingår i en arvodeskommitte. Ledningskontoret, enhet
administration, sammanställer informationen och återkopplar till
KSAU.
2. Allmänna utskottet uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande
(KSO) att föra en diskussion med KSO i
samverkanskommunerna Avesta och Hedemora angående
gemensamma riktlinjer för arvode och ersättning för gode män,
förvaltare, förordnade förmyndare och gode män för
ensamkornrnande barn.
Kent Person (V) yrkar bifall till Erikssons förslag, punkt 1.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner
att allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar följande:
1. Allmänna utskottet uppmanar varje parti att till ledningskontoret
före årsskiftet komma med förslag på vilka personer, en från
varje parti, som från och med den 1 januari 2016 ingår i en
arvodeskom_mitte. Ledningskontoret sammanställer
informationen och återkopplar till KSAU.
2. Allmänna utskottet uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande
(KSO) att föra en diskussion med KSO i
samverkanskommunerna Avesta och Hedemora angående
gemensamma riktlinjer för arvode och ersättning för gode män,
förvaltare, förordnade förmyndare och gode män för
ensamkommande barn.

Kopia till:
Norbergs förtroendevalda politiker
Ledningskontoret
Akten

Justerare „

Utdrags bes tyrkande
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§ 142 Uppföljning av handlingsplaner med anledning av
medarbetarenkäten 2014
Dnr 2014.0061.902

Sammanfattning av ärendet
Under november 2014 genomfördes en medarbetarenkät i kommunen.
Enkäten har tagits fram av SIPU och enkäten möjliggör att Norbergs
kommun kan jämföras med övriga kommuner som genomfört samma
enkätundersökning, till exempel Fagersta, Avesta och Sala.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-07, med bilaga "Uppföljning av
medarbetarenkätens handlingsplaner"

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar att allmänna utskottet uppdrar åt personalchef
Anita Karlsson att under år 2016 återredovisa till allmänna utskottet och
kommunstyrelsen hur man arbetar med uppföljningen av
handlingsplanen.
Asa Eriksson (S) yrkar bifall till Perssons förslag.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar följande:
1. Allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av
handlingsplanerna.
2. Nästa medarbetarundersökning sker i november 2016.
3. Allmänna utskottet uppdrar åt personalchef Anita Karlsson att
under år 2016 återredovisa till allmänna utskottet hur man
arbetar med uppföljningen av handlingsplanen.

Kopia till:
Personalchef Anita Karlsson
Akten

jus terare

'Utdrags bestyrkande
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§ 143 Vision 2025
Dnr 2015.0059.900

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med Vision 2025 har pågått sedan utvecklingskonferensen 2015 i
Ramnäs. I den ursprungliga ridplanen skulle förslag till Vision2025
föreläggas kommunfullmäktige den 9 november. Tidplanen är dock
framflyttad till januari 2016, då kommunfullmäktige beslutar om vision
och strategiska områden.
Beslutet om Vision 2025 och strategiska områden utgör plattformen till
det fortsatta målarbetet med att bryta ner visionen till uppföljnings- och
mätbara mål för kommunen och dess verksamheter.
Förslag till Vision 2025 och strategiska områden grundar sig på
genomförda möten, dialogforum och inkomna synpunkter i remissvaren.
Därutöver har inspiration hämtats från och kopplingar gjorts till andra
dokument och åtaganden som sedan tidigare är styrande för kommunen,
t.ex. översiktsplanen, tillväxtarbetet, DAR (den attraktiva regionen)
energi- och klimatstrategin, styrsystem i Norberg (med vision 2015).
Ledningskontoret lämnar följande förslag till Vision 2025:
"Norberg — den växande kommunen som är tillgänglig, trygg och
utvecklande för alla. Mångfald är den självklara drivkraften för hållbar
utveckling."
De strategiska områden som föreslås är följande:
•
•
•
•

Den tillgängliga och attraktiva kommunen
Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling
Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring
Kommunen — en attraktiv arbetsgivare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18, samt följande bilagor:
1. Förslag till vision och strategiska områden med beskrivande text
2. Sammanställning från dialogforum 2015-06-08
3. Sammanställning från dialogforum 2015-08-17
4. Remissvar från Centern, Socialdemokraterna och vänsterpartiet

J us terare
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Yrkanden
lisa Eriksson (S) och Kent Persson (V) yrkar bifall till ledningskontorets
förslag.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Förslag till Vision 2025 och strategiska områden antas.

Kopia till:
Kommuns s tyrels en
Akten

IT tdragsbestyrkande
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§ 144 Ny organisation ledningskontoret, rapport från
kommunchefen
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
I augusti 2015 gav allmänna utskottet kommunchefen i uppdrag att se
över ledningskontoret och framtida arbetsuppgifter, där integration,
besöksnäring och evenemangskoordinator ingår.
Kommunchefen har upprättat ett förslag till ny organisation av
ledningskontoret. Förslaget innebär att följande funktioner, utöver
lönechef, socialchef samt barn- och utbildningschef, skapas vid
ledningskontoret från budgetåret 2017:
• B es öksnäring/ turism/näringslivs frågor/integration
• Information och kommunikation
• HR/Personal
• Stöd och strategisk utredning

Beslutsunderlag
Muntlig framställning av kommunchef Hannu Högberg
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-24, med bilaga
"Kommunledningskontorets organisation från den 1 januari 2016

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar enligt följande:
1. Allmänna utskottet godkänner kommunchefens information.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att bistå kultur- idrotts- och
fritidsenheten med de förändringar som måste göras med
anledning av den minskade budgetramen för 2016-2018.
3. Allmänna utskottet uppdrar åt kommunchefen att stämma av
med presidiet när det gäller kravspecifikationen för de tjänster
som kan bli aktuella med anledning av den nya organisationen.
Ordföranden ställer Erikssons yrkanden under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons yrkanden.

J us terare
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(§ 144 forts.)

Beslut
Allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Allmänna utskottet godkänner kommunchefens information.
2. Allmänna utskottet ger kommunchefen i uppdrag att bistå kulturidrotts- och fritidsenheten med de förändringar som måste göras
med anledning av den minskade budgetramen för 2016-2018.
3. Allmänna utskottet uppdrar åt kommunchefen att stämma av
med presidiet när det gäller kravspecifikation för de tjänster som
kan bli aktuella med anledning av den nya organisationen.

Kopia till:
Kommunchefen
Ledningskontoret
Akten

Justerare .,
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§ 145 Styrningen av Norra Västmanlands utbildningsförbund, rapport angående samarbetet mellan
kommuncheferna
Dnr 2015.0388.106

Sammanfattning av ärendet
Efter gemensamma ägardiskussioner med kommunstyrelsens
arbetsutskott eller motsvarande i respektive kommun gavs ett särskilt
uppdrag till kommunstyrelsens ordförande (KSO-gruppen) i de tre
kommunerna att:
1.Ta fram förslag till vision för utbildning och kompetens inom DAR
2. Presentera förslag till handlingsplan för att nå visionen
3. Formulera förslag till ägardirektiv för NVU som ett led i att närma oss
visionen
4. Ge förslag på hur dialogen mellan ägarkommunerna och NVU:s
direktion kan förbättras.
Efter mötet gavs kommuncheferna i Fagersta, Norberg och
Skinnskatteberg av KSO-gruppen ett uppdrag att under november
månad lägga fram en skrivelse till respektive fullmäktige utifrån KSOgruppens underlag.
Kommunchefen redovisar förslaget från kommuncheferna i Fagersta,
Norberg och Skinnskatteberg.

Jäv
På grund av jäv närvarar inte Caroline Persson under handläggningen av
ärendet.

Beslutsunderlag
Muntlig framställning av kommunchef Hannu Högberg
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-24, med bilaga "Förslag angående
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU"

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget.
2. Allmänna utskottet uppdrar åt kommunchefen att till
kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2015 lämna
förslag på hur styrningen av SFI:n kan se ut i ett långsiktigt

Justerare
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(§ 145 forts.)
perspektiv samt medverka till en lösning av det akuta problemet med
SFI:n.

Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar enligt Erikssons förslag.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Kommunfullmäktige antar kommunchefernas förslag.
Allmänna utskottet uppdrar åt kommunchefen att till kommunstyrelsens
sammanträde den 14 december 2015 lämna förslag på hur styrningen av
SFI:n kan se ut i ett långsiktigt perspektiv samt medverka till en lösning
av det akuta problemet med SFI:n.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Akten

Jus terare
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§ 146 Rapport från trygghetsvandringen
Dnr 2014.0081.720

Sammanfattning av ärendet
Brottsförebyggande rådet (BRA) har, tillsammans med Ungdomsrådet,
genomfört en trygghetsvandring den 14 oktober 2015. Vandringen
planerades av Ungdomsrådet och gick runt byn med stopp vid lekplatsen
Stockrosen, Mynttorget, och vid korsningen Fagerstavägen/Kvarngatan.
Följande noterades vid Trygghetsvandringen:
• Belysning behövs i lekplatsen vid Stockrosen.
• Otryggt vid Mynttorget, ungdomarna upplever att det är otryggt
att människor sitter och dricker alkohol vid Mynttorget och att
det är skräpigt, en sönderslagen bil står på parkeringen, och
behöver göras mer inbjudande.
• Dålig sikt i korsningen Fagerstavägen/Kvarngatan — buskarna
har vuxit långt ut på trottoaren och skymmer trafikskyltar.
• Ungdomarna upplever att Kronan är läskigt och mörkt — detta
måste tas med i det fortsatta arbetet med idrottshallen.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med yttrande med anledning av vad som noterats vid
Trygghetsvandringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18
Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådets sammanträde
2015-10-14

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet tar del av rapporten från
Trygghetsvandringen, noterar att NVK vidtagit de flesta åtgärder och ser
fram emot att belysningen vid Stockrosens lekplats åtgärdas under 2016.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar följande:
1. Allmänna utskottet tar del av rapporten från
Trygghetsvandringen.

Justerare
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(5 146 forts.)
2. Allmänna utskottet noterar att Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund har vidtagit de flesta åtgärder med
anledning av Trygghetsvandringen och ser fram emot att
belysningen vid Stockrosens lekplats åtgärdas under 2016.

Kopia till:
Ungdomsrådet
Brottsförebyggande rådet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Akten

jus terare,
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§ 147 Meddelanden
Skriftliga meddelanden
• Länsdelssarnråd FNS minnesanteckningar 2015-09-15
• Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet 2015-10-14
• Sarnmanträdesprotokoll. NRF 2015-11-05
• NVK direktionsprotokoll 2015-10-01
• NVK direktionsprotokoll 2015-10-29
• NVU — Ägarmöte, minnesanteckningar 2015-10-20
• SDR — Samråd inför beslut 2015-10-22
• SDR direktionsprotokoll 2015-11-16
• Intresseföreningen Bergslagets protokoll 2015-09-10/11
• V-Dala miljö- och byggnadsnämnds protokoll 2015-10-13

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
Akten

Jus terare

Utdrags bes ty-rkande
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§ 148 Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2015.0003.901

Nr Beslut
35
Norbergsby 6:25 Ansökan om övrigt
inskrivningsärende,
inskrivning av
avtalsservitut.

Beslutsdatum Delegat
Harold Nilsson,
2015-10-06
förbundschef

36

Norbergsby 11:28 Ansökan om övrigt
inskrivningsärende,
inskrivning av
avtalsservitut

2015-10-06

Harold Nilsson,
förbundschef

37

Norbergsby 21:2 Ansökan om övrigt
inskrivningsärende,
inskrivning av
avtalsservitut.

2015-10-06

Harold Nilsson,
förbundschef

38

Avtal om servitut,
Vatten- och
avloppsledningar,
Norbergsby 21:5 och
Norbergsby 21:6.

2015-09-11

Harold Nilsson,
förbundschef

38

Samarbetsavtal avseende
utbildning

2015-10-27

Anita Karlsson,
personalchef

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Belysning till företagsskylt vid Spännarhyttan
Sammanfattning av ärendet
Ärendet är under beredning.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse från kommunchefen

Beslut
Allmänna utskottet beslutar följande:
Allmänna utskottet beslutar att ärendet tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

J us terare

Utdragsbestyrkande
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§ 150 Tillsyn av sprängämnesprekursorer
Dm: 2015.0336.409

Sammanfattning av ärendet
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag, SFS 2014:799, samt ny
förordning, SFS 2014:880, om sprängämnesprekursorer, d.v.s, kemiska
ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med
andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen.
Den nya lagstiftningen, EU-förordning och svensk lagstiftning, anger
tillståndskrav för enskilda personer att fä tillgång till aktuella produkter
samt märkningskrav för dc ekonomiska aktörer som tillhandahåller
produkterna. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att dc
ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de
tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och salpeter
över vissa koncentrations-gränser. Kommunernas tillsyn gäller även att
märkningsbestämmelserna på förpackningarna med
sprängämnesprekursorer följs.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd hemställer att
kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg delegerar ansvaret
att bedriva den tillsyn som avses i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, § 6, till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträde 2015-10-13, § 78

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Kommunfullmäktige delegerar ansvaret att bedriva den tillsyn som avses
i Lag om sprängämnesprekursorer SFS 2014:799, § 6, till VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd.

Kopia till:
Ko mmuns s tyrels en
Akten

Justerare
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§ 151 Höjd medlemsavgift - Bergkraft Bergslagen
Ekonomisk förening
Dnr 2013.0150.906

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun är medlem i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk
Förening. Föreningen har beslutat att höja årsavgiften till 5 000
kronor/år för juridisk person.

Beslutsunderlag
Faktura från Bergkraft i Bergslagen Ekonomisk Förening, 2015-11-09
Nyhetsbrev samt protokoll från Bergskraft i Bergslagen Ekonomisk
Förenings sammanträde 2015-05-29

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet föreslår till
kommunstyrelsen att Norbergs kommun fortsätter sitt medlemskap i
Bergkraft Bergslagen Ekonomisk Förening under 2015-2016 och att
medlemskapet finansieras via medlemsavgifter.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att Norbergs kommun
fortsätter sitt medlemskap i Bergkraft Bergslagen Ekonomisk Förening
under 2015-2016 och att medlemskapet finansieras via medlemsavgifter.

Kopia till:
Akten

Duster, —
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§ 152 Avlopp i Bjurfors
Dnr 2015.0373.350

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten vid miljö- och byggförvaltningen har inventerat enskilda
avlopp i Bjurfors och efter möten med fastighetsägare under hösten
2014 vänt sig till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK)
med en förfrågan hur kommunen ser på förutsättningarna för
kommunalt avlopp, möjligen även vatten, i Bjurfors.
Enligt NVK:s uppfattning är området sådant att kommunen enligt 6
lagen om allmänna vattentjänster, har en skyldighet att ordna
avloppsfrågan för området.

5

NVK har studerat åtta alternativ, varav det alternativ förordas, som
innebär att verksamhetsområdet utökas till att omfatta 25 av 28
fastigheter och att både vatten och avlopp byggs ut, avlopp med så kallad
LTA-teknik (tryckledning med små avloppspumpar vid i princip varje
fastighet). Investeringen är kostnadsberäknad till 10,5 miljoner kronor,
med en underfinansiering på 8,7 miljoner kronor, exklusive
förrättningskostnader, markintrångsersättning och eventuell inlösen av
befintliga godkända anordningar.
NVK hemställer hos Norbergs kommun:
1. Att kommunen lämnar besked hur man ställer sig till att bygga ut
allmänt vatten och avlopp i Bjurfors och när det i så fall kan ske.
2. Att kommunen ger NVK i uppdrag att se över och lägga förslag
om höjning av anläggningsavgiften i va-taxan till att närmare
motsvara en självkostnad i kommunen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från NVK:s sammanträde 2015-10-29, § 236

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar följande
1. Att kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunfullmäktige
ställer sig positiv till att bygga ut allmänt vatten och avlopp i
Bjurfors.
2. Att allmänna utskottet uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande
att tillsammans med förbundschefen på Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund och ekonomichefen på Norra
Västmanlands ekonomiförvaltning undersöka hur och när

Jus terare
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(§ 152 forts.)
utbyggnaden kan genomföras, vilken lösning som är den bästa, samt
hur en höjning av va-taxan kan se ut. Resultatet presenteras på
kommunstyrelsens sammanträde i december 2015.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar enligt följande:
Allmänna utskottet uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
tillsammans med förbundschefen på Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund och ekonomichefen på Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning undersöka hur och när utbyggnaden kan
genomföras, vilken lösning som är den bästa, samt hur en höjning av vataxan kan se ut. Resultatet presenteras på kommunstyrelsens
sammanträde i december 2015.
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att bygga ut allmänt vatten
och avlopp i Bjurfors.

Kopia till:
NVK, förbundschef Harold Nilsson
Ekonomichef Karolina Berglund
Kommunstyrelsen
Akten

jus terare
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§ 153 Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
handlingsprogram
Dnr 2015.0343.170

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2003:778) ska kommunerna utarbeta ett handlingsprogram för
den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och ett
handlingsprogram för räddningstjänst. Inom Avesta, Hedemora,
Fagersta och Norbergs kommuner skall, enligt förbundsordningen,
kommunernas förebyggande verksamhet redovisas i ett
handlingsprogram för varje kommun.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) har upprättat ett förslag
till handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder
inom SDR:s ansvarsområde och önskar synpunkter på förslaget senast
den 7 december 2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Samråd inför beslut om handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande åtgärder gällande Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund", daterad 2015-10-22, med bilagt utkast till
handlingsprogram

Yrkanden
_Asa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet inte har några synpunkter
på förslaget.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag

Beslut
Allmänna utskottet har inte några synpunkter på Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund förslag till handlingsprogram.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Juste • te

Utclragsbestyrkande

s-,;'--9.--------------s,

30(33)

N

ORBER

Norbergs Kommun

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-25

§ 154 Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning
för 2014
Dnr 2015.0351.107

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB har upprättat en årsredovisning för
perioden 1 januari — 31 december 2014. Resultatet för år 2014 uppgår till
- 3 985 kronor. Den ansamlade förlusten uppgår till - 54 208 kronor.
Bolagets ekonomiska ställning kräver aktieägartillskott för att klara de
årliga kostnaderna.
Revisionen, som utförts av utsedd lekmannarevisor, har inte givit
anledning till anmärkning.

Beslutsunderlag
Protokoll vid ordinarie bolagsstämma för Thorshammars Werkstads AB
2015-06-30
Thorshammars Werkstads AB årsredovisning för 2014,
inkom 2015-10-26

Yrkanden
_Asa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att fatta ordförandebeslut angående
årsredovisningen för Thorshammars Werkstads AB för år 2014, i syfte
att kommunfullmäktige ska ha möjlighet att ta del av årsredovisningen
för 2014 före utgången av 2015.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar följande:
1. Allmänna utskottet har tagit del av Thorshammars Werkstads
AB:s årsredovisning för 2014.
2. Allmänna utskottet uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
fatta ordförandebeslut angående Thorshammars Werkstads
årsredovisning för 2014, i syfte att kommunfullmäktige ska ha
möjlighet att ta del av årsredovisningen för 2014 före utgången
av 2015.

Justerary.
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten
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NOTER.
Norbergs Kommun

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-25

§ 155 Ändrade datum för budgetberedningen i augusti
2016
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har framfört önskemål om att ändra
datum för budgetberedningen i augusti 2016. Ekonomichefen på Norra
Västmanlands ekonomiförvaltning har pratat med Fagersta, som kan
tänka sig att byta datum med Norberg.

Beslutsunderlag
Muntlig framställning av kommunstyrelsens ordförande /Sisa Eriksson
(S).

Beslut
Allmänna utskottet beslutar flytta budgetberedningen i augusti 2016 till
den 31 augusti och den 1 september 2016 (i stället för 24 och 26 augusti)
samt att delge kommunstyrelsen beslutet.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerar
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