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Allmänna utskottet

§ 96

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Fastställande av dagordning
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
§ 112 Skyddsåtgärder med anledning av tidigare gruvdrift i Norbergs
kommun
__________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 97

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Järnvägen Snyten – Kärrgruvan, bolagsbildning
Dnr 2015.0078.532

Sammanfattning av ärendet
Under en längre tid har dialog förts om möjligheten att trafikera järnvägssträckan Snyten-Kärrgruvan med godstrafik när Trafikverket upphör med
underhållet den 31 december 2015.
Den 2 mars 2015 beslutade kommunfullmäktige följande:
1. Mot bakgrund av att möjligheten att transportera gods på järnväg från
centrala Norberg är av stor vikt för det lokala näringslivet och att järnvägstransporter istället för lastbilstransporter är en viktig del i att nå de av
fullmäktige angivna utsläppsmålen fastställer fullmäktige att det är av stor
vikt för Norbergs kommun att järnvägssträckan Snyten–Kärrgruvan från
2016 kan användas för godstrafik.
2. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att ingå en avsiktsförklaring med Trafikverket som tydliggör att kommunen vill medverka till att järnvägssträckan Snyten–Kärrgruvan från 2016 kan användas
för godstrafik.
3. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att tillsammans
med övriga intressenter förbereda bildande av ett eventuellt bolag som,
om kommunfullmäktige så senare beslutar, kan bli infrastrukturförvaltare
för järnvägssträckan.
Den 6 juli 2015 tecknades en avsiktsförklaring mellan Norbergs kommun och
Trafikverket. Parallellt har förberedelser för bildande av bolag pågått, vilket är
nästa steg för att teckna avtal med Trafikverket som ny infrastrukturförvaltare. Vid tecknandet av avsiktsförklaringen var utgångspunkten, från Trafikverket och kommunen, att järnvägen kommer att upplåtas till ett bolag i vilket
kommunen har intressen. Kommunens begränsning är att ingå med en ägarandel om högst 19 procent.

Beslutsunderlag
Undertecknad avsiktsförklaring den 6 juli 2015
Förslag till Bolagsordning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Beslut
KS ordförande rekommenderas, genom ordförandebeslut, besluta att
kommunfullmäktige vid sitt möte den 28 september föreslås besluta enligt
nedanstående förslag till beslut.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Godkänna att Norbergs kommun går med som delägare i bolaget med en
ägarandel om högst 19 procent.
2. Godkänna förslagen inriktning för bolagsordning som upprättats av
bolagsintressenterna.
3. Att kommunfullmäktige nominerar 1 ordinarie ledamot och en ersättare
till bolagsstyrelsen för resterande tid av mandatperioden samt utser röstombud att företräda kommunen vid bolagsbildningen och kommande
årsstämmor.
4. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för utvecklingsmedel.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(23)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 98

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Samverkansavtal fiberbaserad infrastruktur,
lägesrapport Norberg
Dnr: 2013.0147.534

Sammanfattning av ärendet
Villafiberkampanjen
I villafiberkampanjen har ca 55 % av de i etapp 1 erbjudna ägarna till enbostadshus i Norbergs tätort tackat ja till erbjudandet, dvs. ett utfall över
förväntan. Ca 50 % är helt klart, även med beläggningen. Ca 50 % har
även fått fibern blåst. De stora stammarna på kommunal mark är klara.
Entreprenören påpekar att de haft problem tidsmässigt med tillstånden att
gräva där Trafikverket är väghållare. Åtgärder i dessa vägar återstår liksom
en del tomtschakter. Ca 100 fastighetsägare har ännu inte nåtts för planeringsmötet hur förläggningen ska ske inne på tomten. NVK har upplevt
att det fungerat bra, mycket bättre än i Fagersta, men att NVK:s beläggningsentreprenör kan få svårt att hinna med NVK:s beläggningsprogram
för i år.
En ny kampanj riktad till de som nu inte tackat ja kommer förmodligen
om ungefär ett år.
Fiber till allmännyttan
Avtalet om fiber till allmännyttan är tecknat före sommaren och merparten ska enligt Telia bli klart till årsskiftet.
Fiber till småföretag
När det gäller erbjudande om fiberanslutning till småföretag finns idag
ingen paketerad tjänst som tillgodoser flertalet intresserade ekonomiskt.
Telia jobbar med frågan och räknar med att de ska ha en ny tjänst ute på
prov om någon vecka. Om något erbjudande att delta i denna går till Norberg är inte klart.
Fiber till privata hyreshus och bostadsrättsföreningar
Ägare till hyreshus kommer inte att få något riktad erbjudande. Telia saknar register över privata fastighetsägare.

Beslutsunderlag
Lägesrapport lämnad av NVK, Norra Västmanlands kommunalteknikförbund om fiberutbyggnaden i Norberg, den 17 september 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten.
Förslag till kommunstyrelsen
Ta del av rapporten

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Fiberutbyggnad i glesbygd, rapport
Dnr 2014.0041.534

Sammanfattning av ärendet
Täckningskontrollen har utförts under sommaren och bör vara klar under
hösten för att ge en bättre bild av utbyggnaden av 4G nätet.
Örbäck och Nyhyttan har lämnat ansökan till jordbruksverket och länsstyrelsen. Karbenning har inte kommit lika långt, nystart sker under hösten,
dock är mycket arbete redan gjort.
I Bjurfors är intresset stort och en arbetsgrupp har bildats. Eventuellt
kommer samordning att ske i samband med upprustning av befintligt vanät.
Klackberg undersöker intresse för fibrering. Flängan startar en grupp
inom kort. Intresse finns även i Fragg och Gäsjö som får sin omoderna
lösning nerstängd under hösten. Lösning trådlös fiber kan bli aktuellt.
Kommunal kanalisation runt Noren behövs för att möjliggöra anslutning
av Kylsbo, Näs, Nordansjö, Flängan, Kolningberg, Klackberg och Viken.

Beslutsunderlag
Skriftlig rapport från Kjell Karlsson om utbyggnad av bredband i glesbygd

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§ 100

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Telia ersätter föråldrat fast bredband med modernt
bredband via mobilnätet
Dnr: 2014.0041.534

Sammanfattning av ärendet
Telia informerar om att man under hösten kommer inleda arbetet med att
säga upp fasta abonnemang för två bredbandskunder i Norbergs kommun.
Anledningen är att dessa två kunder använder bredband via en teknisk
lösning (ATM) som utgår. Bredbandskapaciteten för de aktuella kunderna
är idag mycket låg, 0,25 Mbit/s. Kundernas fasta telefoni påverkas inte.
Telia ska erbjuda en ersättningslösning via mobilt bredband som i normalfallet ger en betydligt högre kapacitet (2-8 Mbit/s). Avstämning avseende
kundernas täckning för mobilt bredband pågår hos Telia för att utreda
eventuella behov av förstärkningar via ytterantenn för de aktuella kunderna.

Beslutsunderlag
Informationsbrev från Telia den 1 september 2015.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten.
Förslag till kommunstyrelsen:
Ta del av rapporten.

Kopia till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2
Dnr: 2015.0179.700

Sammanfattning av ärendet
Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 2 år 2015
finns tre icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens socialutskott tjänsteskrivelse den 18 augsti 2015
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juli 2015
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, IVO
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, IVO, samt kommunens revisorer

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10(23)

Sammanträdesprotokoll
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§ 102

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Hjälpmedelsnämndens delårsrapport 1 år 2015
Dnr: 2015.0263.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med delårsrapport 1.

Beslutsunderlag
Hjälpmedelsnämndens delårsrapport 1 den 18 maj 2015
Protokollsutdrag den 11 juni 2015

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Behandla delårsrapporten tillsammans med övriga delårsrapporter

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Avslut tillväxtprogrammet
Dnr: 2013.0017.141

Sammanfattning av ärendet
I mars 2012 antog Fagersta och Norbergs kommunfullmäktige det gemensamma övergripande Tillväxtprogrammet för kommunerna. I beslutet
angavs att programmet skulle följas upp senast år 2015. En slutrapport
daterad 2015-07-29 har nu tagits fram av Christina Marsell Lundman, koordinator för arbetet med Tillväxtprogrammet.
Styrgruppen för arbetet med Tillväxtprogrammet beslutade den 3 september 2015 att godkänna slutrapporten. I och med detta upphör den för Tillväxtprogrammet skapade stororganisationen och Tillväxtprogrammet
stryks som begrepp och ersätts med ”tillväxtskapande”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avslut av Tillväxtprogrammet den 4 september 2015
Slutrapport Tillväxtprogrammet den 29 juli 2015

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Det övergripande Tillväxtprogrammet för Fagersta och Norberg stryks
som begrepp och ersätts med tillväxtskapande åtgärder som införlivas i
kommunernas ordinarie styrsystem.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§ 104

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Samrådsunderlag, ny kraftledning m a a
vindkraftsutbyggnad
Dnr: 2015.0100.427

Sammanfattning av ärendet
Vattenfall har fått i uppdrag att bygga en ny kraftledning i Norbergs
kommun, Västmanlands län i syfte att ansluta planerad vindkraftspark
Målberget till elnätet. Vindkraftparken planeras att byggas mellan Norberg
och Avesta och anslutning av den nya ledningen kommer att ske till Vattenfalls befintliga luftledning KL55 S3 som går mellan Noraberg och Hedemora.

Beslutsunderlag
Samrådsunderlag gällande föreslagen sträckning för ledningen, den 2 september 2015.

Beslut
Norbergs kommun avstår från att avge yttrande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Remiss av departementspromemoria: Ett
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Dnr: 2015.0232.100

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har av Arbetsmarknadsdepartementet inbjudits att avge yttrande på departementspromemorian ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanländ”. Yttrande skall vara inkommen till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 28 september 2015. Särskilda yttranden har lämnats av NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund och NVK, Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund med anledning av internremiss
inför dagens behandling av ärendet.

Beslutsunderlag
Inbjudan att avge yttrande över departementseriens publikation 2015:33

Beslut
Allmänna utskottet ställer sig bakom NVUs och NVKs yttranden som
skickas till Arbetsmarknadsdepartementet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Uppföljning, beslut i KF § 40/14, ny ordning för
inkallande av ersättare
Dnr: 2013.0162.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade att följande ska gälla för inkallande av ersättare (§40/14):
1. Ansvaret för att kalla in ersättare för ledamot som har fått förhinder flyttas från administrationen till ledamoten själv.
2. Bestämmelserna om inkallande av ersättare i fullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente ändras till följande lydelse att gälla från och med mandatperioden efter valet 2014: En
ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast kalla den ersättare, som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan kallats in.
3. Ledningskontoret ges i uppdrag att förse de förtroendevalda med
inkallandeordning och aktuell kontaktinformation.
4. Efter ett år görs en uppföljning av hur tillvägagångssättet fungerat.

Beslutsunderlag
Muntligt framställda erfarenheter från politiker och tjänstemän att nuvarande ordning för inkallande av ersättare fungerar tillfredställande
KF protokoll §40/14 den 12 maj 2014

Yrkande
Åsa Eriksson yrkar att KSAU s uppfattning är att nuvarande ordning för
inkallande av ersättare fungerar tillfredställande samt att uppföljning i och
med detta är verkställd.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Nuvarande ordning för inkallande av ersättare fungerar tillfredställande
samt att uppföljning i och med detta är att anse som verkställd.
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Meddelanden
Skriftliga meddelanden
-

Centrala samverkansgruppen protokoll 2015-08-27
Infrastrukturgruppens mötesanteckningar 2015-01-14
Infrastrukturgruppens mötesanteckningar 2015-02-24
Infrastrukturgruppens mötesanteckningar 2015-09-08
Minnesanteckningar från fortsatt ägardiskussion om NVU, 2015-08-17
Minnesanteckningar Näringslivsråd 2015-08-19
Mälardalsrådets protokoll från rådsmötet 2015-05-08
NVK direktionsprotokoll 2015-06-25
NVU direktionsprotokoll 2015-08-19 + bilagor
V-Dala protokoll 2015-06-16
Mail från Bergslagens folkhögskola ang återkallad uppsägning för villkorsändring för hyra av Tingshuset

Muntliga meddelanden
- Åsa Eriksson rapporterar om kommande workshop med anledning av
planerad regionbildning. Synpunkter framförs till Åsa Eriksson eller
Kent Persson.
- Åsa Eriksson rapporterar att Norbergstrappan är utsedda till årets företagare i Västmanland.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(23)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 108

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Riktade insatser Norbergs näringsliv
Dnr 2015.0308.840

Sammanfattning av ärendet
Besöksnäringen och turismen ökar i Sverige. Tillväxtverket rapporerar om
en ökning motsvarande drygt 5 procent från år 2013 till 2014 och turismtillväxten har fortsatt även under 2015. Inget tyder på någon minskning.
Främst är det de utländska besöken som ökar.
Den svenska besöksnäringen har en stor potential att växa ytterligare, inte
minst utanför storstäderna. Samverkan, utveckling, marknadsföring, och
försäljning gör att destinationen Norberg ökar i attraktivitet.
Norbergs kommun arbetar för att åstadkomma en aktiv samverkan mellan
kommun, företag, föreningar och andra aktörer med syfte att utveckla
besöksnäringen. Med branden av Elsa Anderssons konditori den 21 augusti har besöksnäringen i Norberg drabbats negativt.
Förslaget är att Norbergs kommun upplåter en kontorsarbetsplats åt en
anställd hos Elsa Anderssons konditori i första hand fram till 31 december
2015, eventuellt längre för att underlätta en återuppbyggnad. Stödet bedöms medföra att ägarna till Elsa Anderssons har ett ställe att utgå ifrån
varifrån en konditoriverksamhet kan återuppbyggas. Med hänsyn till hur
strategiskt viktig Elsa Anderssons varit för kommunen är denna form av
stöd mycket lovvärd.
Förslaget är i enlighet med Kommunallagen (1991:900), 2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter 8 § där individuellt inriktat stöd till
enskilda näringsidkare kan lämnas om det finns synnerliga skäl för det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 23 september 2015

Beslut
Allmänna utskottet ger kommunchefen i uppdrag att i första hand fram till
31 december 2015 upplåta en arbetsplats i kommunhuset åt en av Elsa
Andersson medarbetare.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Vision 2025
Dnr 2015.0059.900

Sammanfattning av ärendet
Fram till den 31 augusti 2015 har arbetet med Vision 2025 genomförts helt
enligt tidplan. Sedan dess har nyckelpersoner slutat. Det innebär att arbetet
fördröjs och tidpunkten för beslut om den nya visionen behöver flyttas
framåt i tiden.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Caroline Persson, administrativ chef den 23 september 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Beslut om Vision 2025 flyttas från november till december 2015 samt att
beslut om styrsystemet flyttas till februari 2016.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Yttrande nya kommunallagen
Dnr: LK post

Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommuner har fått En kommunallag för framtiden (SOU
2015:24) på remiss för besvarande senast den 30 oktober 2015. KSOgruppen beslutade den 29 april 2015 att de gärna ser att FAHNSkommunerna lämnar ett gemensamt yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar:
1. Allmänna utskottet ställer sig bakom kommunchefernas yttrande med
tillägget: Som angetts så har vissa kommuner organisation där vissa tidigare nämnder ingår i kommunstyrelsen som sedan har organiserats i
form av utskott för behandling av flertalet tidigare nämndfrågor. Enligt speciallagstiftning för nämnd, exempelvis socialnämnd, kan ordföranden behöva fatta vissa beslut på nämndens vägnar. Med utskottorganisation betyder detta att det blir kommunstyrelsens ordförande som
skall fatta sådant beslut. Lagstiftningen skall här ändras på så sätt att
det möjliggör beslut av berörd utskottsordförande med utskottet vice
ordförande som möjlig ersättare.
2. Kommunstyrelsen avger yttrande den 12 oktober 2015 som delges
kommunfullmäktige den 9 november 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Att avge yttrande i enlighet med kommunchefernas förslag med kompletteringen:
Som angetts så har vissa kommuner organisation där vissa tidigare
nämnder ingår i kommunstyrelsen som sedan har organiserats i form av
utskott för behandling av flertalet tidigare nämndfrågor. Enligt speciallagstiftning för nämnd, exempelvis socialnämnd, kan ordföranden behöva fatta vissa beslut på nämndens vägnar. Med utskottorganisation
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betyder detta att det blir kommunstyrelsens ordförande som skall fatta
sådant beslut. Lagstiftningen skall här ändras på så sätt att det möjliggör
beslut av berörd utskottsordförande med utskottet vice ordförande som
möjlig ersättare.
2. Kommunstyrelsens yttrande delges kommunfullmäktige den 9 november 2015.
__________________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2015.0003.901
Nr

Beslut

BeslutsDelegat
datum
2015-08-05 Harold Nilsson,
förbundschef

28.

Utnyttjande av fullmakt för ansökan om lantmäteriförrättning, del
av Klacken 1:25

29.

Utnyttjande av fullmakt för ansökan om övrigt inskrivningsärende,
avtalsservitut avseende lyktstolpe
till förmån för Tinget 7 som belastar Norbergsby 14:59

2015-08-20 Harold Nilsson,
förbundschef

30.

Hannu Högberg är utsedd till firmatecknare från 1 september 2015
att teckna firma i förening med Åsa
Eriksson eller Kent Persson.

2015-09-07 Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

31.

Förlängning av avropsavtal (ra2015-09-15 Hannu Högberg,
mavavtal Statens inköpscentral)som
kommunchef
ger Norbergs kommun fortsatt
möjlighet att avropa IT-relaterade
varor och tjänster inom ramavtalsområdet.

32.

Förlängning avropsavtal, kopiering
och kopieringsmaskiner, Sharp.
Nytt avtalsnr 9026087, gäller från
2016-02-01.

2015-09-15 Hannu Högberg,
kommunchef

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten
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Skyddsåtgärder med anledning av tidigare
gruvdrift i Norbergs kommun
Dnr: 2012.0029.212

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Norbergs kommun har år 2011 antagit en ny kommunomfattande översiktsplan. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har därefter fått i uppdrag att leda arbetet med att ta fram förslag
till hur genomförandet av översiktsplanen skall ske. Syftet med genomförandeplanen är att se till så att översiktsplanen implementeras i verksamheten och är ett aktivt dokument med målet att kommunen skall uppnå
den positiva utveckling som översiktsplanen förespråkar. I enlighet med
gjord prioritering i översiktsplanens genomförandeplan har VästmanlandDalarna miljö- och byggförvaltning tagit fram ett fördjupat kunskapsunderlag som berör rasrisker härrörande från tidigare gruvbrytning. Det fördjupade kunskapsunderlaget föreligger nu i form av utredningen ”Gruvhål
i Norbergs kommun. Risker för människor och egendom”.
Skrivelse är skickad till länsstyrelsen med följande frågor:
1. Norbergs kommun hemställer om besked till kommunen om vilka
åtgärder som länsstyrelsen vidtar eller planerar att vidta med anledning av det fördjupade kunskapsunderlaget.
2. Norbergs kommun hemställer att länsstyrelsen på ett prioriterat
sätt, med anledning av det fördjupade kunskapsunderlaget enligt
bilaga, hos regering och riksdag initierar dels behov av snara åtgärder för klargörande av de ansvarsförhållanden som gäller i en liten
kommun i frågor som är att härröra från tidigare omfattande gruvbrytning liksom dels vidare tar de initiativ som bedöms nödvändiga och motiverade i fråga om ändringar i lagstiftningen.
3. Norbergs kommun hemställer att länsstyrelsen skall besluta om ett
förnyat kontrollprogram och alltså återupptaga kontrollmätningar
avseende markhöjder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Länsstyrelsen den 21 september 2015
Rapport ”Gruvhål i Norbergs kommun, risker för människor och egendom”.
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Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Att ta del av rapporten

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten
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