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Sammanträdesdatum
2015-10-28

Allmänna utskottet
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 28 oktober 2015,
09.00 – 12.00

Beslutande

Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S) §§ 113-132, vice
ordförande, deltar ej i § 133 pga jäv, Johan Stråhle (S), Johanna
Odö (S), ersättare, Stig Bergman (V), ersättare, Olle Rahm (s),
ersättare § 133

Övriga närvarande

Hannu Högberg, kommunchef

Justerare

Johanna Odö

Justeringsdatum

2015-11-09

Underskrifter

Sekreterare

§§ 113-133
Hannu Högberg

Ordförande

Kent Persson
Justerare

Johanna Odö
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2015-10-28

Datum då anslaget sätts upp

2015-11-10

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Caroline Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2015-12-02

Sammanträdesprotokoll

2(27)

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Innehållsförteckning
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133

Justerare

Fastställande av dagordning
Redovisning ökad sjukfrånvaro
Rapport genomförd kompetensförsörjnings-inventering
Lägesrapport och dialog organisation
Våldsbejakande extremism
Senareläggning budgetberedning 2016
Godkännande firmatecknare Norra Västmanlands ekonominämnd
Ramförändring budgetmedel för IT-verksamhet
Ramförändring budgetmedel för försäkringar motorfordon
Vision 2025, fortsatt arbete
Beslut, ändring av verksamhetskod V-Dala miljö- och byggnadsnämnd
Framställan om ökat budgetanslag 2016, V-Dala överförmyndarkansli
Projektrapport sommarlovsentreprenörerna
Utbetalning kommunalt partistöd 2016
Redovisning av delegationsbeslut
Äskande av utvecklingsmedel till skolklassikern
Remiss från kommunstyrelsen, utveckling av plan för Prostudden
Meddelanden
Bostäder för nyanlända med permanent uppehållstillstånd (PUT)
Möjlighet till yttrande om bygglov
Fortsatt gruvriskutredning

Utdragsbestyrkande

3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 113

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Fastställande av dagordning
Föredragningslistan fastställdes med följande justeringar och tillägg:
§ 129 utgår, behandlas direkt på kommunstyrelsens sammanträde
§ 132 Bostäder till nyanlända med permanent uppehållstillstånd (PUT)
§ 133 Möjlighet till yttrande om bygglov
§ 133 Fortsatt gruvutredning

_______________
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§ 114

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Redovisning ökad sjukfrånvaro
Dnr 2015.0323.902

Sammanfattning av ärendet
Sjukfrånvaron ökar i hela Sverige. Det gäller såväl de första 14 dagarna då
arbetsgivaren betalar sjuklön som den sjukfrånvaro som ersätts av Försäkringskassan via sjukpenning. Enligt Försäkringskassan ökar kvinnors sjukfrånvaro snabbare än männens. Särskilt framträdande är utvecklingen inom
vård, skola och omsorg.
Sjukfrånvaron ökar även bland våra medarbetare i Norbergs kommun.
Föreslås att
Allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av sjukfrånvaron

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Rapport genomförd kompetensförsörjningsinventering
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Som en del i projektet Lyskraft har varje kommun i Västmanland tagit fram
en kompetensförsörjningsinvetering gällande pensionsavgångar och eventuella utbildningsbrister för åren 2015-2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2015
Rapport kompetensförsörjningsinventering 2015-2019

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 116

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Lägesrapport och dialog organisation
Dnr 2015.0366.901

Sammanfattning av ärendet
Att utveckla Norberg som destinationsort är ett långsiktigt arbete i samverkan
över förvaltningsgränser, med föreningar, civila samhället samt företag. I kartläggningen som benämns Destination Norberg 2025 (bilaga) framhålls Norbergs
kommuns roll som inspiratör, stödjare och koordinator.
Frågor om besöksnäring, utveckling av evenemang, turism och företagande
men även arbetsmarknad, integration och utbildning hänger samman. Det
karaktäriserande för besöksnäringen och turismen med betoning på arrangemang och evenemang är den nära kopplingen till ideella resurser. Föreningar
samt civila samhällets organisationer samverkar med företag, nationella, regionala och lokala, via partnerskap samt sponsring.
I Norbergs kommun är besöksnäring, turism, tillståndsfrågor samt näringslivsfrågor uppdelade i olika sektorer och i vissa frågor även hos skilda juridiska personer. Kultur- idrotts- och fritidssektorn ansvarar för bland annat
allmänkultur, turistinformation, kulturmiljövård samt stöd till föreningar.
Arbetsmarknad och integration ligger under sociala sektorn. Lokalfrågor som
berör kommunens lokaler förutom kulturmiljö förvaltas av Norra Västmanlands kommunalteknikförbund. Tillståndsfrågor handläggs av nämndförvaltningen Västmanland-Dalarna Miljö och Byggförvaltning. Serveringstillstånd
av Avesta kommun. Kommunens upphandlingsenhet är också placerad i
Avesta kommun. Arbetet med att främja företagande inom besöksnäringen
har av kommunfullmäktige uppdragits till Tillväxtgruppen, den gemensamma
näringslivsorganisationen för Fagersta kommun och Norbergs kommun.
Samverkan är nödvändig och bra för Norbergs kommun och för de föreningar eller de personer som vill starta ett företag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 14 oktober 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-10-28

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten och ger kommunchefen i uppdrag att
ta fram en handlingsplan för utveckling av besöksnäring, utveckling av evenemang, turism och företagande samt arbetsmarknad och integration.

Kopia till:
Kommunchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Våldsbejakande extremism
Dnr xx2015.0367.168

Sammanfattning av ärendet
För att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism krävs ett väl
fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt
berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en
ökad kunskapsnivå hos delaktiga myndigheter och lokala aktörer, bättre samverkan mellan dessa, ett brett förebyggande arbete samt en effektiv lagstiftning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2015

Beslut
Allmänna utskottet beslutar ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism till den 31 mars 2016.

Kopia till:
Kommunchefen
Beredskapssamordnaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Senareläggning budgetberedning 2016
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Önskemål har framförts av norra Västmanlands ekonomiförbund, NVE om
senareläggning av budgetberedningen 2016. Anledningen är att få tid att arbeta med SKL:s underlag och Statisticons befolkningsprognos inför kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2015

Beslut
Allmänna utskottet beslutar flytta budgetberedningen 2016 till den 17 och 23
mars 2016 (i stället för 14 och 16 mars) samt att delge kommunstyrelsen beslutet.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Barn och utbildningsutskottet
Socialutskottet
Ledningskontoret
Kommunsekreteraren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Godkännande firmatecknare Norra Västmanlands
ekonominämnd
Dnr 2015.0327.901

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Karolina Berglund är åter i tjänst vilket innebär att nytt beslut
om firmatecknare för Norra Västmanlands ekonominämnd behöver fattas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2015
Protokollsutdrag från Norra Västmanlands ekonominämnds sammanträde
den 8 oktober 2015, § 8.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till firmatecknare.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Ramförändring budgetmedel för IT-verksamhet
Dnr: 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
I kommunen finns budgetmedel avsatta för köp av tjänst från NVK, Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund, gällande support- och driftskostnader för kommunens IT verksamhet. Dessa budgetmedel är centralt placerade
under allmänna utskottet. När nya enheter/datorer/i-pads köps in genereras
en årlig driftskostnad för varje enhet som faktureras efterföljande år av NVK.
För att kostnaden ska belasta inköpande utskott föreslås en flytt av budgetmedel till respektive utskott för dessa driftskostnader.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2010

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Att budgetmedel, 1 404 706* kr flyttas från allmänna utskottets budgetram till
kommunstyrelsens utskott enligt nedanstående fördelning, från 2016 och
framåt:
Socialutskottet:
Barn- och utbildningsutskottet:
Kultur – och fritidsutskottet:

405 126 kr
912 283 kr
87 297 kr

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Socialutskottet:
Barn- och utbildningsutskottet:
Kultur – och fritidsutskottet
Norra Västmanlands ekonominämnd
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-10-28

Ramförändring budgetmedel för försäkringar
motorfordon
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
I kommunen finns budgetmedel avsatta för försäkringskostnader av två typer,
fastigheter och motorfordon. Medlen är centralt placerade under allmänna
utskottet. Kostnaderna för motorfordonen har stigit mer än vad allmänna
utskottet fått kompensation för i ram, då man inom socialutskottet som brukar fordonen utökat bilparken. För att kostnaden ska belasta det utskott som
brukar motorfordonen föreslås en flytt av budgetmedel från allmänna utskottet till socialutskottet för försäkringskostnaden för motorfordon.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2015

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Att budgetmedel, 50 589 kr flyttas från allmänna utskottets budgetram till
socialutskottets budgetram för försäkringskostnader för motorfordon, från
2016 och framåt.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet
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Sammanträdesdatum
2015-10-28

Vision 2025, fortsatt arbete
Dnr 2015.0059.900

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med Vision 2025 har pågått sedan utvecklingskonferensen 2015 i
Ramnäs. I den ursprungliga tidplanen skulle förslag till Vision2025 föreläggas
kommunfullmäktige den 9 november. Tidplanen är dock framflyttat till januari
2016, då kommunfullmäktige om vision och strategiska områden.
Beslutet om Vision 2025 och strategiska områden utgör plattformen till fortsatt målarbetet med att bryta ner visionen till uppföljnings- och mätbara mål
för kommunen och dess verksamheter. Det är kommunstyrelsen som beslutar om övergripande mål för de strategiska områdena

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2015

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. At återkoppla resultatet av visionsarbetet till utvecklingskonferensen 2015.
2. Ledningskontoret får i uppdrag att, i samråd med ordföranden i allmänna
utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ta fram förslag till
genomförande av fortsatt målarbetet med Vision 2025.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 123

14(27)

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Beslut, ändring av verksamhetskod V-Dala miljö- och
byggnadsnämnd
Dnr 2015.0295.406

Sammanfattning av ärendet
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg år 2006 och reviderades under hösten 2014.
Enligt § 5 i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken har nämnden delegation att göra ändringar i taxan som det motsvarar förändringar som skett i
lagstiftningen. I detta fall är det inte en ändring i lagstiftningen som avses och
det är då i kommunfullmäktige i respektive kommun som ska fatta beslut i
frågan.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2015
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den 8 september
2015, § 65

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Att besluta i enlighet med Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
förslag, att kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg antar en ändring i taxebilaga 2 för verksamhetskod 50.1001, med årlig tillsynstid 6 timmar.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet
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Sammanträdesdatum
2015-10-28

Framställan om ökat budgetanslag 2016, V-Dala
överförmyndarkansli
Dnr 2015.0320.190

Sammanfattning av ärendet
Från V-Dala överförmyndarsamverkan har framställan om ökat budgetanslag
för 2016 inkommit.
Anledningen till framställningen är att oförutsedda händelser har inträffat efter
att förslag till budgetram för år 2016 tagits fram. Framför allt gäller det situationen med ensamkommande barn, som av andra kommuner placerats i VDala, vilket ger en mycket hög arbetsbelastning för handläggarna.
I sammanställningen framgår att totalt tilläggsäskande av budgetanslag för
Avesta, Norberg och Skinnskatteberg år 2016 uppgår till 720 000 kronor,
vilket för Norbergs kommun innebär ökat budgetanslag på 130 200 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2015
Skrivelse från V-Dala överförmyndarsamverkan daterad den 7 oktober 2015.
Protokoll från KSO-möte i FAHNS kommunerna, 2015-09-30

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Att bevilja framställan om ökat budgetanslag från Norbergs kommun med
130 200 kronor.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet
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Sammanträdesdatum
2015-10-28

Projektrapport sommarlovsentreprenörerna
Dnr 2014.0349.106

Sammanfattning av ärendet
Sommarlovsentreprenörenan är ett nationellt koncept i syfte att stimulera
ungdomar till att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta
dem driva ett företag som sommarjobb.
Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner har genomfört sommarlovsentreprenörerna sedan 2011 med stöd av Leader Bergslagen.
Nu föreligger rapport för projekt sommarlovsentreprenörerna 2015.

Beslutsunderlag
Projektrapport Sommarlovsentreprenörerna 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Att ta del av rapporten.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-28

Allmänna utskottet

§ 126

17(27)

Utbetalning kommunalt partistöd 2016
Dnr 2014.0227.104

Sammanfattning av ärendet
Enligt regler för utbetalning av kommunalt partistöd ska detta betalas ut årligen
i förskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Enligt Regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun, § 4 ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för ändamålet att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari -31 december och lämnas till
kommunfullmäktige senast 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång.
Redovisningen ska även innehålla:
- Organisationsnummer för partiet
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
Ledningskontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av partistöd
2016.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2015
Regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Partistöd utbetalas enligt följande:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Justerare

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Partiet för Norbergs framtid
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Miljöpartiet

48 000 kr
33 000 kr
24 000 kr
18 000 kr
18 000 k
18 000 k
15 000 k
15 000 k

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet
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Sammanträdesdatum
2015-10-28

2. Utbetalningsbeslut gäller under förutsättning att respektive parti har inkommit med partiets organisationsnummer, uppgift om partiföreningens
bankgiro, plusgiro eller bankkonto samt aktuella kontaktuppgifter för partiet. Uppgifterna lämnas till ledningskontoret.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-28

Allmänna utskottet

§ 127

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2015.0003.901

Nr
33

34

Beslut
Förlängning avtal färdiglagad kyld mat enligt underlag från upphandlingsenheten.
.
Avbruten upphandling
laboratorietjänster enligt
underlag från upphandlingsenheten.

Beslutsdatum Delegat
2015-06-10
Staffan Mood,
kommunchef

2015-05-11

Staffan Mood,
kommunchef

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Äskande av utvecklingsmedel till skolklassikern
Dnr 2015.0317.942

Sammanfattning av ärendet
Centralskolan i Norberg är med i ett pilotprojekt, Skolklassikern. Utskottet
äskar 28 000 kronor av utvecklingsmedel för att kunna genomföra simdelen
av skolklassikern.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets ordförandebeslut den 9 oktober 2015

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Att bevilja 28 000 kronor av kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2015 för
genomförande av simdelen i skolklassikern. Om Barn- och utbildningsutskottet fortsätter arbeta med skolklassikern 2016 skall finansiering ske inom barnoch utbildningsutskottets beviljade budgetram.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(27)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 129

Sammanträdesdatum
2015-10-28

Remiss från kommunstyrelsen, utveckling av plan för
Prostudden
Dnr 2014.0248.294

Sammanfattning av ärendet
Arbete med framtagande av en utvecklingsplan för Prostudden samt det obebyggda området väster om centrum påbörjades redan år 2012 i liten skala,
men pausades tidigt med anledning av omprioritering av uppdrag. Projektet
har nu kommit igång igen och nyligen utfördes en översiktlig geoteknisk utredning för planområdet. En bred medborgardialog planeras att starta under
november eller december 2015.
Enligt framtagen kalkyl behövs totalt 724 412 kr för genomförande av projektet. Hittills har projektet erhållit 249 236 kr och av dessa återstår 13 042 kr
den 25 september 2015. Det innebär att för att projektet ska kunna slutföras
beräknas ytterligare 724 412 kr - 249 236 kr = ca 475 000 kr behövas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2025
Projektkalkyl Prostudden

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 475 000 kr från kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för slutförande av projektet ”Utvecklingsplan för Prostudden och Västra centrum”. För år 2015 avsätts 75 000 kronor och för år
2016 reserveras 400 000 kronor.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130
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Sammanträdesdatum
2015-10-28

Meddelanden

Skriftliga meddelanden
- Bergskraft Bergslagen, ekonomisk förening, protokoll från föreningsstämma den 29 maj 2015.
- Centrala samverkangruppen, protokoll 2015-09-24
- Gemensamma Hjälpmedelsnämndens protokoll 2015-0-18
- Lönenämndens protokoll 2015-09-30
- Kollektivtrafiknämndens beredning 2015-09-21
- Norbergs kommun, budgetuppföljning per 30 september med helårsprognos
- Rapport, Norberg kommuns låneskuld, den 12 oktober 2015.
- Norra Västmanlands ekonominämnd, protokoll 2015-10-08
- Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, direktionsprotokoll
2015-08-27
- Norra Västmanlands utbildningsförbund, direktionsprotokoll 2015-09-30
- Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, protokoll 2015-09-23
- Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, protokoll 2015-10-15
- Styrgruppsmöte upphandlingssamarbete, protokoll 2015-09-02
- Västmanland - Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, protokoll
2015-09-08
Muntliga meddelanden
Åsa Eriksson lämnade följande muntliga meddelanden:
- Svar lämnat till Skatteverket 28 oktober 2015 på frågor om konsultköp av
Alnitec
- Har deltagit på Nationell samling med anledning av flyktingkrisen 12 okt
- KSO deltar vid workshop i Tanzania 7-11 dec i ICLD's demokratiutvecklingsprogram som mentor
- SU har beslutat att vägra ta emot ensamkommande barn de närmaste tre
månaderna
- Migrationsverket har meddelat den 19 oktober att de har platser för 930
asylsökande i Norberg för närvarande
- Representanter för KSAU i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg har
kommit överens om förslag till ägardirektiv för NVU och en målbild för
utbildning och kompetensförsörjning i vår region
- Har fått förslag att förvärva mark i Spännarhyttan
- KSO har träffat kommunpolis Eva Lindberg om oroligheter i centrala
Norberg och eventuella åtgärder som behövs. Lindberg är orolig över att
flera i nätverket "Föräldrar på Byn" inte vill delta när personer som upplevs ha främlingsfientliga åsikter deltar.
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KSO har begärt ett möte med ordförande och sektorschef för BUU m a a
vilka åtgärder som planeras för att råda bot på utskottets prognostiserade
underskott.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av skriftliga och muntliga meddelanden.

Kopia till:
-
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Bostäder för nyanlända med permanent uppehållstillstånd (PUT)
Dnr 2015.0368.270

Sammanfattning av ärendet
Nyanlända som får permanent uppehållstillstånd (PUT), har svårt att hitta en
bostad i Norberg om de vill stanna kvar. Personen som vill bosätta sig i Norberg måste ha en folkbokföringsadress för att komma in i etableringssystemet
och det är nästan omöjligt att få ett hyreskontrakt om personen inte kan visa
att hen har en inkomst.
Frågan behöver utredas ur olika perspektiv för att se vilka möjliga alternativ
att kunna erbjuda nyanlända med PUT en bostad i Norberg.

Beslutsunderlag
Extra ärende anmält via mail av Åsa Eriksson (S)

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter som finns
för att kunna lösa bostadsproblematiken för nyanlända.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Kommunchefen
Akten
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Möjlighet till yttrande om bygglov
Dnr 2015.0369.230

Sammanfattning av ärendet
Från Västmanland – Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har inkommit skrivelse med möjlighet att lämna yttrande angående ansökan om bygglov för
nybyggnad av konditori. Sökande till bygglov är Elsa Anderssons Konditori
AB. Yttrande skall lämnas senast den 2 november 2011.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Västmanland – Dalarna miljö- och byggnadsnämnd den 20
oktober 2015.

Beslut
Allmänna utskottet avser inte att avge något yttrande. Skrivelsen är överlämnad till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund för eventuellt yttrande
senast den 2 november.

Kopia till:
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Fortsatt gruvriskutredning
Dnr 2012.0029.212
Åsa Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Under arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen för Norbergs
kommun år 2011 anlitades Bergskraft Bergslagen för att ta fram rapporten
"Bergsbruket och översiktsplanen 2011" (30 mars 2011). Rapporten behandlar ett antal områden som i översiktsplanen pekas ut som utvecklingsområden
och beskriver för dessa områden historik, stabilitetsrisker samt potentiell användning för gruvdrift i framtiden. I sammanfattningen konstateras att
mängder av farliga situationer och lägen upptäcktes under framtagandet av
rapporten och att gruvrelaterade rasrisker därför bör inventeras för att undvika fara för människor och material i framtiden. Bergskraft Bergslagen lämnade år 2014 ett föreslag till hur en sådan utredning lämpligen kan läggas upp
i flera steg.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har under år 2015 genomfört ett första steg av ovan nämnd utredning, med hjälp av extern konsult.
Utredningen har inneburit kartering och listning av alla gamla gruvor i Norbergs kommun. Antalet kända gruvor har under utredningen gått från ca 200
st till 630 st. Som en följd av konsultens resultat har kommunen haft flera
kontakter och möten där konsulten har deltagit, bl a med länsstyrelsen, Polisen och externa arrangörer av idrottsevenemang. Steg 1 har dock inte inneburit någon riskklassning av gruvobjekten.
Miljö- och byggförvaltningen har nu, genom direktupphandling, begärt in
offert på ett steg 2 av utredningen. Uppdraget innebär att riskutreda alla gruvor inom Eskilsbacksfältet och Risbergsfältet samt lämna rekommendationer
om ev åtgärder och, där så är möjligt, friklassa som relativt riskfritt. Inom de
utpekade fälten ingår bl a Eskilsbacken samt gruvmuseet i Kärrgruvan. Dessa
båda områden bedöms som prioriterade att utreda p g a att de berör viktiga
besöks- och evenemangsområden.
Inkommen offert på steg 2 enligt ovan ger ett budgetpris på 495 000 kr plus
reseersättning samt ev utlägg för kopiering av kartor och andra externa kostnader. Offerten har ett timpris och budgetpriset är alltså en bedömning, som
dock inte får överskridas utan godkännande av uppdragsgivaren.
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Beredskapssamordnare Anna Nilsson har meddelat att hon bedömer att dessa
utredningar bör kunna delfinansieras med från tidigare år upparbetade och ej
förbrukade anslag för kommunens beredskapsansvar, som t ex finansierar
beredskapssamordnarens arbete.

Beslutsunderlag
Västmanland – Dalarna miljö- och byggnadsnämnds tjänsteskrivelse den 27
oktober 2015.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att, utöver tidigare av kommunen anvisade medel, merfinansiera steg 2 av utredningen genom att mot redovisning tillföra
Västmanland - Dalarna miljö- och byggnadsnämnd upp till 500 000 kr från
tidigare år upparbetat anslag för kommunens beredskapsansvar.

Kopia till:
Västmanland – Dalarna miljö- och byggförvaltning
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norberg kommuns utvecklingsstrateg
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