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Sammanträdesdatum
2015-05-27

Allmänna utskottet
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 27 maj 2015,
klockan 09.00-10.00.

Beslutande

Kent Persson (v), ordförande, Johan Stråhle (s), Lisa Bäckman
(v), Johanna Odö (s), ersättare, Olle Rahm (s), ersättare.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Caroline Persson, administrativ
chef/kommunsekreterare, ej § 51, Andreas Johansson,
kommunsekreterare.

Justerare

Olle Rahm

Justeringsdatum
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Sekreterare
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§ 42

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Punkt nummer 3, Anmälda tillbud i kommunen under 2014, utgår.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Rapport från ägarmöte rörande Norra
Västmanlands samordningsförbund
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands samordningsförbund (NVSF) meddelade på
samrådsmötet att förbundets budget för 2015 minskat jämfört med 2013
och 2014. NVSF har också förbrukat sitt egna kapital och för att gardera
sig mot eventualiteten att staten inte skjuter till medel till verksamheten
så har ägarna fått frågan om de kan tänka sig att öka NVSF: s budget för
2016 från 7,2 miljoner kronor till 9 miljoner kronor. För Norberg
kommuns del är ökningen cirka 36 000 kronor.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från samrådsmöte med ägarna för Norra
Västmanlands samordningsförbund den 21 april 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar att allmänna utskottet ställer sig bakom NVSF: s
äskande och överlämnar frågan till budgetberedningen att ta ställning till.

Beslut
Allmänna utskottet ställer sig bakom NVSF: s äskande och överlämnar
frågan till budgetberedningen att ta ställning till.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Yttrande över ansökan om tillstånd till
kameraövervakning
Dnr 2015.0204.517

Sammanfattning av ärendet
Av 18 § kameraövervakningslagen (2013:460) framgår att innan
Länsstyrelsen beslutar om tillstånd till kameraövervakning ska den
kommun där övervakningen ska ske få tillfälle att yttra sig om det inte är
onödigt.
Norbergs kommun lämnas därför tillfälle att yttra sig över Sveriges
Lantbruksuniversitets ansökan om tillstånd att sätta upp
övervakningskameror i det område som brandhärjades under 2014.

Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen den 11 maj 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar att allmänna utskottet ser positivt på att
kamerorna sätts upp i forskningssyfte.

Beslut
Allmänna utskottet ser positivt på att kamerorna sätts upp i
forskningssyfte.

Kopia till:
Länsstyrelsen i Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Förprojektering av fiber för landsbygden
Dnr 2014.0041.534

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har erhållit ett erbjudande från Länsstyrelsen om
deltagande i ett projekt för att stötta uppbyggnaden av fiberbaserat
bredbandsnät på landsbygden.
Bredbandssamordnaren föreslår att kommunen deltar i projektet till en
kostnad av 40 000 kr.

Beslutsunderlag
Skrivelse från bredbandssamordnaren den 12 maj 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar bifall till förslaget samt att deltagande i projektet
finansieras via utvecklingsmedel.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Norbergs kommun deltar i projektet till en kostnad om 40 000
kr.
2. Deltagande i projektet finansieras via utvecklingsmedel.

Kopia till:
Kjell Karlsson
Länsstyrelsen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Redovisning av tjänsteköp, Bergslagens
folkhögskola
Dnr 2014.0088.860

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2010 om avtal lokal till
Bergslagens Folkhögskola (BFH). I beslutet ingick att tjänsteköp görs
med 60 500 kr per år under åren 2011-2015 samt att Samverkansgruppen
Dialog Kommunen-Folkhögskolan ansvarar för innehåll i kommunens
tjänsteköp.
Ledningskontoret har den 12 mars 2014 redovisat tjänsteköpen till och
med 2013. Med bifogad rapport om Sinnenas trädgård redovisas nu
tjänsteköpet avseende 2014.
Dialoggruppen har uppdragit åt vardera en partrepresentant att vidare
diskutera tjänsteköp 2015 inom området migration och utbildning.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2015.

Beslut
Allmänna utskottet godkänner redovisningen.

Kopia till:
Ingrid Nord
Liselotte Eriksson
Staffan Mood
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Styrning av gemensamma samverkansorgan,
förslag till uppdrag
Dnr 2015.0196.106

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av KSO-gruppens uppdrag den 11 mars 2015 har
Norbergs kommun upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 20 april om
förslag till uppdrag om styrning av gemensamma samverkansorgan.
Skrivelsen har genom kommunstyrelsens ordförande i Norberg delgivits
respektive kommunstyrelsens ordförande i övriga FAHNS-kommuner
inför KSO-gruppens möte den 29 april. Vid mötet beslutade närvarande
KSO att uppdra till Norbergs kommun att ta fram en skrivelse med
förslag till direktiv för styrning för gemensamma samverkansorgan.
Av tjänsteskrivelsen daterad den 20 april finns i särskilt stycke redovisat
syftet med ett förslag till uppdrag om styrning. Denna redovisning bör
kunna anses som förslag till direktiv för styrning för gemensamma
samverkansorgan enligt KSO-gruppens beslut den 29 april.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2015.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Norbergs kommun deltar i utredningen om styrning av gemensamma
samverkansorgan enligt förslag i tjänsteskrivelse den 20 april 2015.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Äskande av medel till projektet Integrera mera
Dnr 2015.0158.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) har inkommit med en
förfrågan till ägarkommunerna om att finansiera projektet integrera mera
inom ungt företagande. Perioden juni-augusti finansieras genom
överförda medel från fjolårets budget, dock så behövs 254 100 kronor
för att finansiera resten av 2015 utifrån den kostnadsfördelning som
gäller för NVU.

Beslutsunderlag
Skrivelse från NVU, inkommen den 2 april 2015.

Yrkanden
Johan Stråhle (s) yrkar följande:
1. Allmänna utskottet ställer sig positiva till ansökan.
2. Ungdomarna och handledarna bakom projektet bjuds in till
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde för att föredra
projektet.
3. Allmänna utskottet hänskjuter åt kommunstyrelsen att fatta
beslut i frågan och eventuell finansiering sker via
utvecklingsmedel under förutsättning att de andra
ägarkommunerna fattar likalydande beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-05-27

§ 48 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet beslutar följande:
1. Allmänna utskottet ställer sig positiva till ansökan.
2. Ungdomarna och handledarna bakom projektet bjuds in till
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde för att föredra
projektet.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen medfinansierar
projektet utifrån den kostnadsfördelning som gäller för NVU,
under förutsättning att de andra ägarkommunerna fattar
likalydande beslut.
2. Finansiering sker via utvecklingsmedel.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Motion om tillgängliggörande av arvodena för
kommunala förtroendeuppdrag
Dnr 2015.0015.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i
Norberg om möjligheten att tillgängliggöra arvodena för kommunala
förtroendeuppdrag.
Ett flertal kommuner har tillgänglig information gällande bestämmelser
om ersättningar till förtroendevalda samt arvoden på hemsidan till
exempel Fagersta och Sala.
Föreslås att
1. Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda samt
arvodesbilaga läggs ut på kommunens hemsida.
2. Uppdra åt enhet stöd att lägga ut informationen.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 28 april 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda samt
arvodesbilaga läggs ut på kommunens hemsida.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt enhet stöd att lägga ut
informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Redovisning av uppdrag med anledning av förslag
om ungdomstrainee
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
På allmänna utskottets sammanträde den 23, 25 mars 2015, § 17,
punkten 13, med anledning av förslag om ungdomstrainee, beslutade
allmänna utskottet följande: Ledningskontoret ges i uppdrag att till
allmänna utskottets nästa sammanträde utreda hur många arbetslösa
unga (18-24 år) som finns i Norberg och hur många av de som är
berättade anställningsstöd.
Ledningskontoret redovisar att 73 personer (18-24 år) är öppet arbetslösa
i kommunen och att 2 av dessa har anställningsstöd.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2015.
Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan
avseende arbetslösa unga, mellan kommunstyrelsens ordförande och
arbetsförmedlingen, den 6 maj 2015.

Beslut
Allmänna utskottet godkänner redovisningen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Avsiktsförklaring Bergslagens folkhögskola
Dnr 2014.0088.860

Sammanfattning av ärendet
Bergslagens folkhögskola nämner i inkommen skrivelse den 14 april
2015 hur sårbar folkhögskolan är då den i dagsläget är väldigt beroende
av statsbudgeten. I skrivelsen nämns också vilka uppdrag som
folkhögskolan skulle kunna ta på sig i den norra länsdelen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Bergslagens folkhögskola, inkommen den 14 april 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar att frågan tas med till ägarmötet i
Skinnskatteberg.

Beslut
Frågan tas med till ägarmötet i Skinnskatteberg.

Kopia till:
Allmänna utskottets ordförande
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Fortsatt medfinansiering till Triple Steelix
Dnr 2015.0185.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har i en skrivelse till
Fagersta och Norbergs kommuner rekommenderat Fagersta och
Norbergs kommun att medfinansiera Triple Steelix för år 2016.

Beslutsunderlag
Skrivelse från TVG, inkommen den 29 april 2015.

Yrkanden
Johan Stråhle (s) yrkar att TVG och Triple Steelix bjuds in till
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde för att redovisa
verksamheten.

Beslut
TVG och Triple Steelix bjuds in till kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde för att redovisa verksamheten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Minskat stillasittande – redovisning av åtgärder
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2014 beslutat om uppdrag till bl a
kommunstyrelsens utskott att planera för åtgärder som leder till minskat
stillasittande. Allmänna utskottet har sedan 2015 beslutat att uppdra åt
ledningskontoret att inkomma med åtgärdsförslag. Ledningsgruppen har
tidigare under 2014 diskuterat åtgärder som skall leda ökad rörlighet.
Gruppen konstaterade då att kommunens olika verksamheter inte kan
ensas om lika aktivitet i samma syfte. Ledningsgruppen enades därför att
frågan skall tas upp och diskuteras på respektive APT för
verksamhetsanpassade aktiviteter. Denna process pågår.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2015.

Beslut
Allmänna utskottet godkänner redovisningen.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Sammanträdesdatum
2015-05-27

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Centrala samverkansgruppens protokoll den 1 april 2015.
 Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll den 17 april
2015.
 Intresseföreningen Bergslagets styrelseprotokoll den 15 april
2015.
 KSO-gruppens protokoll den 29 april 2015.
 Minnesanteckningar länsdelssamråd Fagersta-NorbergSkinnskatteberg den 13 april 2015.
 Lönenämndens protokoll den 11 mars 2015.
 Norra Västmanlands samordningsförbunds protokoll den 5 mars
2015.
 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds protokoll den 26
februari 2015.
 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds protokoll den 26
mars 2015.
 Norra Västmanlands utbildningsförbunds protokoll den 29 april
2015.
 Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds protokoll den 26 mars
2015.
 Tillväxtgruppen i norra Västmanlands protokoll den 30 mars
2015.
 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den
3 mars 2015.
 Västmanlands kommuner och landstings (VKL) protokoll den 13
mars 2015.
 VKL: s protokoll den 27 mars.
 VKL: s protokoll den 24 april.
 Artikel från Sveriges radio Västmanland, publicerad den 12 maj
2015.
 Ekomuseum Bergslagens minnesanteckningar den 8 maj 2015.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.
Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§ 55

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2015.0003.901
Nr
18.

Beslut
Utbyte av bilaga
PlugGirots avtal,
nyckelansvar och
funktionsval
filförmedlingsskydd
Direkt.

Beslutsdatum Delegat
2015-02-23
Åsa Eriksson,
kommunalråd

19.

Upphandling avseende
kläder, skor och guldur.

2015-03-16

Staffan Mood,
kommunchef

20.

Upphandling avseende
sjukvårdsartiklar och
arbetskläder.

2015-04-08

Staffan Mood,
kommunchef

21.

Fullmakt för ny
2015-04-14
användare mot bankgirot.

Åsa Eriksson,
kommunalråd

22.

Upphandling avseende
diverse.

2015-05-06

Staffan Mood,
kommunchef

23.

Nyttjande av fullmakt för
förbundschefen NVK.

2015-05-07

Harold Nilsson,
förbundschef

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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