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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Måndagen den 23 mars 08.00-16.45, onsdagen den 25 mars
09.00-12.30, kommunhuset, sessionssalen.

Beslutande

Kent Persson (v), ordförande, Åsa Eriksson (s), vice ordförande,
Johan Stråhle (s), Lisa Bäckman (v), Mikael Bolinder (m), §§ 1314, Johanna Odö (s), ersättare, §§ 15-41.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Caroline Persson, administrativ
chef/kommunsekreterare, Andreas Johansson,
kommunsekreterare, Stefan Granqvist, tf. ekonomichef, Olle
Rahm (s), ersättare, Stig Bergman (v), ersättare.
Närvarande vid del av § 14, se deltagarlista.

Justerare

Lisa Bäckman

Justeringsdatum

2015-04-01
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Sekreterare

§§ 13-41
Andreas Johansson
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Deltagarlista § 14
Föredraganden, § 14 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott
och samverkansorgan inför behandling av årsredovisning 2014 och
budgetramar 2016-2018
Kommunstyrelsens socialutskott:
Gunnar Tiger (s), ordförande, Liselotte Eriksson, sektorschef.
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott:
Elizabeth Pettersson (s), ordförande, Ingrid Öhman, sektorchef och Ulf
Öhman, tf. områdeschef.
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott:
Majja Neverland (v), vice ordförande, Ingrid Nord, sektorschef
Kommunstyrelsens allmänna utskott:
Kent Persson (v), ordförande, Staffan Mood, kommunchef.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd:
Susanne Berger (s), ordförande, Anna Kuylenstierna, förvaltningschef.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund:
Stig Bergman (v), ordförande, Harold Nilsson, förbundschef.
Norra Västmanlands Utbildningsförbund:
Henning Bask, vice ordförande (s), Göran Wänglöf, förbundschef.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund:
Teemu Sulin (v), ordförande, Mats Jansson, förbundschef.
Tillväxtgruppen i norra Västmanland:
Åsa Eriksson (s), ordförande, Anette Eriksson, operativ chef, AnnaKarin Larsson ekonom/administratör.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – Budget 2015, investeringsprojekt avseende ombyggnad av
Björkängens tillagningskök, tas upp som punkt nummer 27.
Extra ärende – Investeringsprojekt avseende nybyggnad/ombyggnad till
boende för ensamkommande flyktingbarn, tas upp som punkt nummer
28.
Extra ärende – Principer för arbetsmetod och/eller återställning av gator
och vägar i samband med grävning för att lägga fiberkablar, tas upp som
punkt nummer 29.
Extra ärende – Uppföljning internkontroll 2014, tas upp som punkt
nummer 30.
Extra ärende – Information om ekonomisk redovisning av
skogsbranden, tas upp som punkt nummer 31.
Ärendena hantering av över- och underskott 2014 och hemställan om
investeringsmedel, (punkterna 5 och 6) behandlas istället samlat som
punkt 5.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av
årsredovisning 2014 och budgetramar 2016-2018
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen redogör för planeringsförutsättningar för budget- och
planperioden 2016–2018. Till denna del har utöver samverkansorgan och
utskotten även centrala samverkansgruppen, revisionen och fullmäktiges
gruppledare bjudits in.
Representanter för kommunstyrelsens utskott och samverkansorgan
redogör för årsredovisningar 2014 och budget- och planperioden 2016–
2018 (Se deltagarlista).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Norberg kommuns årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram ett förslag till
årsredovisning för Norbergs kommun 2014.
Norbergs kommun redovisar ett resultat på 6,5 mkr. I resultatet ingår
inga realisationsvinster.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Norbergs kommun, inkommen den 3 mars 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
föreslå att kommunfullmäktige upphör med att avsätta 20 % av
överskottet för attraktivitetsåtgärder.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Norbergs kommuns årsredovisning för 2014 godkänns.
2. Kommunfullmäktige upphör med att avsätta 20 % av överskottet
för attraktivitetsåtgärder.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Hantering av över- och underskott för 2014 och
hemställan om investeringsmedel
Dnr 2015.0101.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har hemställt hos
Norbergs kommun om tilläggsanslag 2015 i driftbudgeten samt om
överförande av ej rekvirerade medel för 2014. Barn- och
utbildningsutskottet och socialutskottet äskar att kvarvarande medel för
2014 överförs till 2015 års respektive budgetar.

Beslutsunderlag
NVK s sammanträdesprotokoll den 26 februari 2015, § 29.
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 10 mars
2015, § 12.
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015, § 5.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1. Kommunfullmäktige bifaller Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds hemställan om tilläggsanslag 2015 i
driftbudgeten för extra beläggningsunderhåll med anledning av
fiberutrullning motsvarande 2014 års överskott inom
gatuverksamheten med avrundat 2 800 kkr.
2. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2015 för
pågående ej avslutade investeringar för tillsammans 1 833,4 kkr
enligt sammanställning i NVK:s internbokslut.
3. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2015, i
NVK:s årsredovisning redovisar som ofördelat med 5 789,9 kkr,
att disponeras huvudsakligen enligt följande:
a. Pott för energieffektivisteringar – 3 159,0 kkr.
b. Ombyggnad gatubelysning – 500,0 kkr.
c. Kanalisation fiber till kommunens bostadsfastigheter – 700,0
kkr.
d. Oförutsett/ofördelat – 1 000,0 kkr.
e. Summa: 5 789,9 kkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16 (forts.)
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets äskande
om överförande av investeringsmedel om 201 000 kronor.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Kommunfullmäktige bifaller Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds hemställan om tilläggsanslag 2015 i
driftbudgeten för extra beläggningsunderhåll med anledning av
fiberutrullning motsvarande 2014 års överskott inom
gatuverksamheten med avrundat 2 800 kkr.
2. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2015 för
pågående ej avslutade investeringar för tillsammans 1 833,4 kkr
enligt sammanställning i NVK:s internbokslut.
3. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2015, i
NVK:s årsredovisning redovisar som ofördelat med 5 789,9 kkr,
att disponeras huvudsakligen enligt följande:
a. Pott för energieffektivisteringar – 3 159,0 kkr.
b. Ombyggnad gatubelysning – 500,0 kkr.
c. Kanalisation fiber till kommunens bostadsfastigheter – 700,0
kkr.
d. Oförutsett/ofördelat – 1 000,0 kkr.
e. Summa: 5 789,9 kkr.
4. Barn- och utbildningsutskottets äskande om överförande av
investeringsmedel om 201 kkr bifalls.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Preliminära budgetramar 2016-2018
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiförvaltningen har tagit fram en redovisning av
planeringsförutsättningarna för kommande budgetperiod 2016-2018.

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar 2016-2018, version 2015-03-23.
Synpunkter från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, inkommit
den 17 mars 2015.
Socialdemokraternas förslag till budgetberedningen, inkommit den 25
mars 2015.
Förslag ungdomstrainee i Norbergs kommun 2016, inkommit den 25
mars 2015.
Vänsterpartiets förslag till budgetberedningen, inkommit den 25 mars
2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 22, 25 augusti 2014, §
97, översiktsplan.
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 15 december 2014, §
163, integrationsstrateg.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2015, hjärtstartare.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 2 mars 2015, § 21,
driftkostnad, ny förskoleavdelning.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar att planeringsförutsättningarna fastställs med
ändring enligt Vänsterpartiets förslag till budgetberedningen.
Åsa Eriksson (s) yrkar att planeringsförutsättningarna fastställs med
ändring enligt Socialdemokraternas förslag till budgetberedningen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna
utskottet beslutar enligt Erikssons yrkande.
Ordföranden frågar sedan utskottet om det kan besluta enligt förslag om
ungdomstrainee och finner att allmänna utskottet bifaller förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17 (forts.)
Efter diskussion yrkar Johan Stråhle (s) bifall till Vänsterpartiets förslag
till budgetberedningen avseende uppdrag med anledning av preliminära
budgetramar, punkterna 3 och 6.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att allmänna
utskottet bifaller uppdragen.

Beslut
1. Preliminära budgetramar antas enligt Norra Västmanlands
ekonomiförvaltnings upprättade handling:
Planeringsförutsättningar 2016-2018, version 2015-03-23, med
följande ändringar:
a. Resultatmål 2015: 1 % av skatter och bidrag.
b. Barn- och utbildningsutskottets ram utökas med 350 tkr åren
2016-2018 till hyra för ny förskoleavdelning på Blåsippan.
c. Till socialutskottet anslås tillfälligt 1 000 tkr årligen 20162017 för förebyggande arbete i syfte att minska antalet
placeringar och försörjningsstödstagare. När
försörjningsstödet minskar får socialutskottet behålla det
utrymmet.
2. 10 Mkr av kommunens egna kapital reserveras för en eventuell
framtida idrottshall.
Uppdrag med anledning av preliminära budgetramar:
1. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till augusti
utreda hur fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra elevernas
resultat och vilka åtgärder skolan i så fall bör vidta.
2. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning ges i uppdrag att till
augusti inkomma med förslag om hur en social investeringsfond
enligt Norrköpingsmodellen kan inrättas, finansieras och fungera
i Norberg. Syftet är att frigöra pengar som kan användas för att
investera i människor, det vill säga vidta åtgärder nu för att
undvika ohälsa, sociala problem och kostnader i framtiden.
3. Ledningskontoret ges i uppdrag att till augusti utreda hur
samverkan mellan olika kommunala verksamheter, inklusive
samverkansorgan, kan förbättras och kvaliteten öka inom
områdena information, turism, marknadsföring.
4. Ledningskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsens
sammanträde i oktober utreda hur omfördelning av

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17 (forts.)
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

arbetsuppgifter/tjänster kan skapa utrymme för funktionen
samverkans-/evenemangskoordinator.
Ledningskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsens
sammanträde i oktober utreda hur kommunen kan arbeta mer
strategiskt och strukturerat med innovationer/förbättringar i
verksamheterna för medborgarnas nytta.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att snarast
undersöka möjligheterna att samnyttja Norra Västmanlands
utbildningsförbunds lokaler i Norberg för Unkans verksamhet
vissa tider.
Socialutskottet ges i uppdrag att till augusti utreda hur
omfördelning av arbetsuppgifter/tjänster kan skapa utrymme för
funktionen integrationsstrateg.
Socialutskottet ges i uppdrag att till augusti utreda hur statusen
för undersköterskor inom hemtjänsten kan öka samtidigt som
arbetsuppgifter som inte kräver omsorgsutbildad personal
upphandlas av sociala företag.
Norbergs valda i samverkansorgan ges i uppdrag att verka för att
intentionerna i kommunens vision nås.
Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till augusti
redogöra för hur de praktiskt jobbar med genuspedagogiken
inom sin verksamhet.
Ledningskontoret ges i uppdrag att till augusti redovisa hur de
jobbar med mångfaldsfrågor vid rekrytering av ny personal.
Samtliga utskott ges i uppdrag att till sista juni inkomma med
konsekvenser av de preliminära ramarna samt förslag till mål.

Med anledning av förslaget om ungdomstrainee fattar allmänna
utskottet dessutom följande beslut:
13. 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 berättigade
anställningsstöd.
14. Socialutskottet ges i uppdrag att till kommunstyrelsens
sammanträde i maj inkomma med förslag till organisation för ett
traineeprogram enligt konceptet ovan med start 2016, inklusive
kostnadsberäkning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17 (forts.)
15. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att till
kommunstyrelsens sammanträde i maj undersöka möjligheten till
samfinansiering av projektet med arbetsförmedlingen.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet (Planeringsförutsättningar 2016-2018,
version 2015-03-23).
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (Planeringsförutsättningar 20162018, version 2015-03-23).
Socialutskottet (Planeringsförutsättningar 2016-2018, version 2015-0323).
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Ledningskontoret
Enhet stöd
Samtliga folkvalda i samverkansorganen
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Motion om införande av reglemente för
indexbundna kommunala avgifter
Dnr 2014.0335.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde om att
införa ett reglemente för styrning av indexbundna kommunala avgifter.
För ärendets fortsatta beredning har förslaget skickats till Norra
Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE).
NVE föreslår att motionen avslås och att kommunen istället gör ett
tillägg i ekonomistyrningspolicyn.

Beslutsunderlag
Yttrande från NVE, ankommet den 11 mars 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till Norra Västmanlands
ekonomiförvaltnings beslutsförslag.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Motionen avslås med hänvisning till förslagspunkt 2.
2. I ekonomistyrningspolicyn under rubriken anslagsbildning med
underrubriken intäkter görs följande tillägg:
- Avgifter och taxor räknas upp så att de följer
kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Avgiftens andel av
kostnaderna får inte tillåtas minska. Om avgiftsandelen tillåts
minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Ansökan om medel för att kunna genomföra
förstudie mönsterarbetsplats
Dnr 2014.0212.902

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats tidigare och blivit beviljat 60 000 kronor. Tyvärr
kunde inte förstudien genomföras på grund av svårighet att rekrytera en
projektledare.
En arbetsgrupp med Liselotte Eriksson, Mikael Björlestrand och Anita
Karlsson har träffats några gånger för att se över möjlighet att minska
antalet delade turer och att erbjuda heltidstjänster inom sociala sektorn.
För att göra en förstudie behövs en projektledare på cirka 25 %, 60 000
kronor.
Föreslås att 60 000 kronor anslås till en förstudie samt att medlen tas
från utvecklingsmedel 2015.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 26 februari 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar bifall till beslutsförslaget i enhet stöds
tjänsteskrivelse.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. 60 000 kronor anslås till en förstudie.
2. Medlen tas från utvecklingsmedel 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Norberg kommuns vikariekostnader
Dnr 2015.0146.902

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har betalat 15 252 507 kronor i tim- och
vikariekostnad för perioden 1 januari – 31 oktober 2014. Då två månader
saknas för 2014 bör cirka 300 000 kronor läggas till beloppet. Summan
för 2014 blir då cirka 15 552 507 kronor. Vid jämförelse med 2013
(helår) är summan 15 529 032 kronor
På grund av att tim- och vikariekostnaderna är höga bör en vikariepool
inrättas. Syftet med att ha en pool är bland annat att höja kontinuiteten
och kompetensnivån samt att minska antalet timvikarier och därigenom
få en effektivare vikarietillsättning.
Föreslås att ett projekt med vikariepool inrättas under hösten 2015 med
cirka elva medarbetare. Projektet ska pågå under ett år.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 11 februari 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
Ett projekt med vikariepool inrättas under hösten 2015 med cirka elva
medarbetare. Projektet ska pågå under ett år.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Redovisning av uppdrag – könsfördelning bland
kommunens medarbetare
Dnr 2014.0211.902

Sammanfattning av ärendet
På allmänna utskottets sammanträde den 22 augusti § 96 uppdrogs åt
enhet stöd att redovisa könsfördelningen bland kommunens
medarbetare, samverkansorganens medarbetare inkluderade samt att ta
fram en plan för jämnare könsfördelning.
Med jämn könsfördelning menas enligt förarbetena till lagen att
fördelningen mellan kvinnor och män inom ett visst arbete eller inom en
viss kategori anställda är inom intervallet 40-60 procent. Det är alltså
inom varje arbete eller yrkeskategori som man ska sträva efter en jämn
könsfördelning.
De flesta kommuner har en ojämn könsfördelning med många
kvinnodominerade yrken. I Norberg kommuns är andelen kvinnor, 86
procent.
Föreslås att
1. Allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av
könsfördelningen
2. Fortsatt diskussion om vilka förslag till åtgärder som är lämpliga
tas i kommunens ledningsgrupp

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 27 februari 2015.

Beslut
1. Allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av
uppdraget.
2. Att fortsatt diskussion om vilka förslag till åtgärder som är
lämpliga tas i kommunens ledningsgrupp.
Kopia till:
Kommunchefen
Chefer sektorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 22

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Motion om gratisbuss i Norbergs kommun
Dnr 2014.0283.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde
angående gratisbuss inom Norbergs kommun.
Förslaget har skickats till infrastrukturgruppen för yttrande.

Beslutsunderlag
Infrastrukturgruppens mötesanteckningar den 14 januari 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till infrastrukturgruppens beslutsförslag.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Motionen avslås.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 23

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Motion om webb-tv i samband med
kommunfullmäktiges sammanträden
Dnr 2014.0293.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde om att
sända webb-tv vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Förslaget har skickats vidare till Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) som avstod från att yttra sig i frågan.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till hur motionen kan bifallas.
Ledningskontoret har skickat ett antal frågor till NVK s IT-avdelning
som inkommit med svar.

Beslutsunderlag
NVK s IT-avdelnings yttrande, ankommet den 5 mars 2015.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar bifall till beslutsförslaget i ledningskontorets
tjänsteskrivelse.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Motionen bifalls i princip.
2. Frågan om finansiering av såväl investering (utrustning) som drift
(mjukvara) prövas i samband med budgetsammanträdet 2016.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 24

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Redovisning av utvecklingskonferens 2015
Dnr 2015.0059.900

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingskonferensen hölls den 4-5 mars 2015 och syftade till att starta
upp processen med att följa upp vision 2015 och att utveckla vision
2025.
Ledningskontoret redovisar dokumentationen av konferensen och
kommunstyrelsens ordförande har upprättat en plan för vägen fram till
vision 2025.

Beslutsunderlag
Plan för vägen fram till Vision 2025.
Redovisning av utvecklingskonferens 2015.

Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av rapporterna.
2. Planen till Vision 2025 fastställs.
3. Redovisningen skickas till kommunfullmäktige som ett
meddelande.

Kopia till:
Ledningskontoret
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 25

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Redovisning av uppdrag – öppna jämförelser
Dnr 2015.0071.944

Sammanfattning av ärendet
På allmänna utskottets sammanträde den 21 januari 2015, § 4, uppdrogs
åt ledningskontoret att titta på alternativ för öppna jämförelser och
redovisa dessa under budgetsammanträdet i mars.
Ledningskontoret redovisar nu uppdraget.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2015.

Beslut
1. Allmänna utskottet godkänner ledningskontorets redovisning av
uppdraget.
2. Ledningskontorets tjänsteskrivelse tillförs arbetet med Vision
2025.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 26

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Motion om inrättande av roterande
ordförandeskap m.m. mellan
medlemskommunerna i kommunalförbundet
Vafab Miljö
Dnr 2015.0026.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit den 16 januari 2015 om inrättande av
roterande ordförandeskap m.m. mellan medlemskommunerna i
kommunalförbundet Vafab Miljö, ställd av Henning Bask (s).
Kommunstyrelsens ordförande anser att kommunfullmäktige bör avslå
motionen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 20 februari 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Motionen avslås.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 27

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Motion om bevakat övergångsställe i korsningen
Bergvägen/Järnvägsgatan i Norberg
Dnr 2014.0287.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige i Norberg den 3
november 2014 om bevakat övergångsställe i korsningen
Bergvägen/Järnvägsgatan i Norberg, ställd av Mattias Björlestrand (c).
Motionen har remitterats till Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK).
Ledningskontoret yrkar i enlighet med NVK: s yttrande avslag på
motionen, men föreslår samtidigt att kommunfullmäktige fattar beslut
om att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att hos Trafikverket
påtala vikten av ett bevakat övergångsställe i korsningen
Bergvägen/Järnvägsgatan i Norberg.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2015.
NVK s yttrande ankommet den 9 februari 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Motionen avslås i enlighet med NVK: s yttrande.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande
att hos Trafikverket påtala vikten av ett bevakat övergångsställe i
korsningen Bergvägen/Järnvägsgatan i Norberg.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 28

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Motion om utskottens placering under
kommunstyrelsen istället för att vara nämnder
Dnr 2014.0292.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Stefan Vestling (SD) m.fl. den 5
november 2014, om att återinföra kommunstyrelsens utskott som
nämnder.
Nuvarande politisk organisation med utskott istället för nämnder trädde i
kraft den 1 januari 2011, med motsvarande förändringar på respektive
förvaltningssida.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 29

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Uppdrag från kommunstyrelsen åt utskotten att
planera för åtgärder som leder till minskat
stillasittande m.m.
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2014, § 164,
uppdrogs åt kommunstyrelsens utskott och samverkansorganen att
planer för åtgärder som leder till minskat stillasittande för ökad psykisk
och fysisk hälsa hos befolkningen. Uppföljning ska ske i
årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 15 december 2014, §
164.

Beslut
Allmänna utskottet uppdrar åt ledningskontoret att till nästkommande
sammanträde inkomma med åtgärdsförslag som leder till minskat
stillasittande för ökad psykisk och fysisk hälsa hos befolkningen.

Kopia till:
Ledningskontoret, kommunchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 30

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Redovisning av uppdrag – uppdatering av lokala
ordningsföreskrifter
Dnr 2015.0096.900

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2015, § 6, uppdrog
kommunstyrelsen åt ledningskontoret att uppdatera ordningsstadgarna
avseende badplatser. Det finns inget som heter ordningsstadgar längre
utan den korrekta benämningen är lokala ordningsföreskrifter (LOF).
Nuvarande (LOF) fastställdes den 9 december 2013, § 114 av
kommunfullmäktige. Nuvarande LOF saknar förbud avseende bad med
hund vid kommunens badplatser. Det är Länsstyrelsen i Västmanlands
län som godkänner eller upphäver LOF.
Ledningskontoret redovisar nu uppdraget samt har tagit fram
beslutsförslag för ärendets fortsatta behandling.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar ändring i ledningskontorets beslutsförslag under
punkten 1, så att ny § 13 i lokala ordningsföreskrifter istället lyder enligt
följande:
-

§ 13. Det är förbjudet att bada med hund på kommunens
badplatser som i lokala ordningsföreskrifter är benämnda,
Campingbadet, Flikenbadet, Bågenbadet och Lillsjöbadet.

Kent Persson (v) yrkar bifall till ledningskontorets beslutsförslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

§ 30 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. I nuvarande lokala ordningsföreskrifter för Norbergs kommun,
under rubriken hundar, läggs till en ny paragraf 13 med följande
formulering:
- § 13. Det är förbjudet att bada med hund på kommunens
badplatser som i lokala ordningsföreskrifter är benämnda,
Campingbadet, Flikenbadet, Bågenbadet och Lillsjöbadet.
2. Förändringar görs också i paragrafernas numrering och i vissa
paragrafers innehåll så att tidigare syftningar i de lokala
ordningsföreskrifterna stämmer.
3. Lokala ordningsföreskrifter för Norbergs kommun skickas till
Länsstyrelsen för godkännande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 31

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Dnr 2015.0095.900

Sammanfattning av ärendet
Ett cirkulär har inkommit från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
benämnt 14:58 Ett gemensamt förslag till reglemente för styrelsen och
övriga nämnder.
Ledningskontoret föreslår att allmänna utskottet föreslår
kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens presidium att
med biträde av ledningskontoret arbeta fram ett nytt förslag till
reglemente för kommunstyrelsen.
2. Ett nytt förslag ska presenteras för allmänna utskottet till senast i
oktober 2015.
3. Målsättningen är att reglementet ska träda i kraft den 1 januari
2016.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens presidium att
med bistånd av ledningskontoret arbeta fram ett nytt förslag till
reglemente för kommunstyrelsen.
2. Ett nytt förslag ska presenteras för allmänna utskottet till senast i
oktober 2015.
3. Målsättningen är att reglementet ska träda i kraft den 1 januari
2016.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 32

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse m.m.
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse från Intresseföreningen Bergslaget har inkommit med en
uppmaning om att nominera ledamöter till dess styrelse m.m.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Intresseföreningen Bergslaget, inkommen den 21 januari
2015.

Yrkanden
Johan Ståhle (s) yrkar att Susanne Berger (s) nomineras till
Intresseföreningen Bergslagets styrelse.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar nominera Susanne Berger, Idunavägen 1 B,
774 41, Avesta, till Intresseföreningen Bergslagets styrelse.

Kopia till:
Intresseföreningen Bergslaget
Susanne Berger
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 33

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Rapport om bredbandsutbyggnad i glesbygd
Dnr 2014.0041.534

Sammanfattning av ärendet
En rapport om fiberutbyggnad i glesbygd har inkommit från
bredbandssamordnare Kjell Karlsson (mp) den 2 mars 2015.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 2 mars 2015.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten.

Kopia till:
Kjell Karlsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 34

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Löneutvecklingen på löneförvaltningen
Dnr 2015.0104.902

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har inkommit från personalorganisationen Vision angående
löneutvecklingen på löneförvaltningen.
Lönenämnden har tagit del av skrivelsen och konstaterat att nämnden
inte är lönesättande och har därför lämnat över ärendet till allmänna
utskottet/personalutskottet i Norbergs kommun. Lönenämnden vill ha
en skriftlig redovisning till lönenämndens möte den 29 april.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna lönenämnds sammanträdesprotokoll den 11 mars
2015, § 7.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att allmänna utskottet uppdrar åt enhet stöd att
redovisa löneläget och löneutvecklingen på löneförvaltningen 5 år
tillbaka i förhållande till jämförbara kommuner.

Beslut
Allmänna utskottet uppdrar åt enhet stöd att redovisa löneläget och
löneutvecklingen på löneförvaltningen 5 år tillbaka i förhållande till
jämförbara kommuner.

Kopia till:
Enhet stöd, personalchefen
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 35

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2015.0003.901
Nr
12.

Beslut
Avtal om leverans
färdiglagad mat m.m.

Beslutsdatum Delegat
2014-12-02
Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

13.

Avtal om behandling av
personuppgifter.

2014-12-03

Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande,
Staffan Mood,
kommunchef

14.

Förlängning av avtal om
pensionsadministration.

2015-02-06

Staffan Mood,
kommunchef

15.

Tillägg till avtal avseende
pensionsintegration.

2015-02-20

Staffan Mood,
kommunchef

16.

Beslutsattestander och
ersättare
kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.

2015-02-20

Staffan Mood,
kommunchef

17.

Anställningsbeslut, chef
sektor S.

2015-02-23

Staffan Mood,
kommunchef

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 36

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Styrgrupp/upphandlingssamarbete Avesta-SkinnskattebergNorbergs protokoll den 18 februari 2015.
 Norberg kommuns råd för funktionsnedsattas
sammanträdesprotokoll den 19 februari 2015.
 Kommunala pensionärsrådets sammanträdesprotokoll den 19
februari 2015.
 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015.
 Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings
sammanträdesprotokoll den 25 februari 2015.
 Kollektivtrafiknämndens protokoll den 3 februari 2015.
 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds
sammanträdesprotokoll den 29 januari 2015.
 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds
sammanträdesprotokoll den 29 januari 2015.
 Västmanlands kommuner och landstings styrelseprotokoll den 30
januari 2015.
 Norra Västmanlands samordningsförbunds
sammanträdesprotokoll den 7 januari 2015.
 Upphandlingsrådets mötesanteckningar den 19 januari 2015.
 Västmanlands kommuner och landstings styrelseprotokoll den 19
december 2014.
 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds
sammanträdesprotokoll den 18 december 2014.
 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträdesprotokoll den 18 november 2014.
 Infrastrukturgruppens mötesanteckningar den 14 januari 2015.
 Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds sammanträdesprotokoll
den 8 januari 2015.
 Rapport från trygghetsvandringen den 10 november 2014.
 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 9 februari 2015,
§ 14.
 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 9 februari 2015,
§ 12.
 SNS analys, nr 26, mars 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

§ 36 (forts.)
Muntliga meddelanden:
 Kommunstyrelsens ordförande meddelar att hon har blivit invald
i Sveriges kommuner och landstings beredning för digitalisering.
 Kommunstyrelsens ordförande ska åka till Bosnien på ICLD:s
bekostnad i egenskap av mentor i programmet för lokal
demokratiutveckling.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 37

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Budget 2015, investeringsprojekt avseende
ombyggnad av Björkängens tillagningskök
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har inkommit från Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK).
Kommunstyrelsens ordförande redovisar muntligen positivt samråd med
kommunfullmäktiges ordförande rörande frågeställningen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från NVK, inkommit den 23 mars 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar följande:
1. Medel från 2016 års investeringsbudget gällande
ventilationsprojekt överförs till 2015 för utförande samordnat
med köksombyggnad, enligt NVK:s skrivelse 2015-03-18. Beslut
om detta förväntas fattas när kommunfullmäktige sammanträder
nästa gång.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med
NVK säkerställa att byggnation kan komma igång snarast möjligt.
3. NVK ges i uppdrag att fullfölja upphandlingen, inledningsvis
med bindande avtal endast för den del som är nödvändig för
planering och projektering, fram tills dess kommunfullmäktige
fattat formellt beslut om nödvändiga investeringsmedel.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med
NVK säkerställa att byggnation kan komma igång snarast möjligt.
2. NVK ges i uppdrag att fullfölja upphandlingen, inledningsvis
med bindande avtal endast för den del som är nödvändig för
planering och projektering, fram tills dess kommunfullmäktige
fattat formellt beslut om nödvändiga investeringsmedel.

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

§ 37 (forts.)
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Medel från 2016 års investeringsbudget gällande
ventilationsprojekt överförs till 2015 för utförande samordnat
med köksombyggnad, enligt NVK:s skrivelse 2015-03-18. Beslut
om detta förväntas fattas när kommunfullmäktige sammanträder
nästa gång.

Kopia till:
NVK
Åsa Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 38

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Investeringsprojekt avseende
nybyggnad/ombyggnad till boende för
ensamkommande flyktingbarn
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har på uppdrag
från socialförvaltningen i Norberg utfört en projektering av att bygga om
ett sedan länge tomställt radhus på fastigheten Stutbo 1:92 vid
Skallberget till ett boende för ensamkommande flyktingbarn.
I kommunens investeringsbudget för 2015-2017 finns inga
investeringsmedel anslagna för ombyggnad/nybyggnad till boende för
ensamkommande flyktingbarn.
NVK har upprättat två förslag till beslut i hur man kan gå vidare med
frågan.

Beslutsunderlag
Skrivelse från NVK, inkommit den 23 mars 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande:
1. Bifall till NVKs förslag till konvertering av aktuell fastighet till en
kostnad av 7,6 miljoner kronor.
2. Avskrivningstiden bestäms till 10 år.
3. Projektet finansieras genom utökad investeringsbudget med
NVK som utförare. Utökad investeringsbudget finansieras via
ianspråktagande av kommunens överlikviditet.
Kent Persson (v) yrkar bifall till Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

§ 38 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige besluta enligt följande:
1. Bifall till NVKs förslag till konvertering av aktuell fastighet till en
kostnad av 7,6 miljoner kronor.
2. Avskrivningstiden bestäms till 10 år.
3. Projektet finansieras genom utökad investeringsbudget med
NVK som utförare. Utökad investeringsbudget finansieras via
ianspråktagande av kommunens överlikviditet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 39

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Principer för arbetsmetod och/eller återställning
av gator och vägar i samband med grävning för att
lägga fiberkablar
Dnr 2013.0147.534

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har tecknat ett samverkansavtal med TeliaSonera AB
om utbyggnad av fiberbaserad infrastruktur i Norbergs tätort.
Kommunfullmäktige har också delegerat till kommunstyrelsen att
förhandla villkoren för och teckna de följdavtal som kan bli följden av
samverkansavtalet.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) anser att
kommunen bör föreskriva följande principer för arbetsmetod och/eller
återställning.
1. Där det finns allmänplatsmark utanför gatuområdet kan sådan
mark lämpligen användas för kanalisation.
2. Kanalisationen bör i övrigt förläggas bredvid el och tele i samma
gångbaneutrymme och metoden microtrenching bör föreskrivas
där NVK bedömer metoden vara lämpligast, särskilt där
beläggningen är i bra skick och vid korsning av körbana.
3. Där NVK bedömer att beläggningen ändå ska läggas om inom
tre år kan den av Skanova föreslagna bredare fräsmetoden eller
till och med konventionell schakt med efterföljande lappning
kunna godtas.
4. Vid andra förutsättningar ska hela gångbanesystemet normalt
läggas om i enlighet med gällande grävningsanvisningar.
5. När det gäller grundare förläggning ska NVK samråda med
övriga ledningsägare innan NVK beslutar om minsta
läggningsdjup.
6. Gatuchefen hos NVK med förbundschefen som ersättare, ges
förhandlingsmandat att kunna besluta om avsteg från
ovanstående principer för enstaka avsnitt när särskilda
omständigheter råder.

Beslutsunderlag
Skrivelse från NVK, inkommit den 23 mars 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

§ 39 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet beslutar att anta följande principer för arbetsmetod
och/eller återställning:
1. Där det finns allmänplatsmark utanför gatuområdet kan sådan
mark lämpligen användas för kanalisation.
2. Kanalisationen bör i övrigt förläggas bredvid el och tele i samma
gångbaneutrymme och metoden microtrenching bör föreskrivas
där NVK bedömer metoden vara lämpligast, särskilt där
beläggningen är i bra skick och vid korsning av körbana.
3. Där NVK bedömer att beläggningen ändå ska läggas om inom
tre år kan den av Skanova föreslagna bredare fräsmetoden eller
till och med konventionell schakt med efterföljande lappning
kunna godtas.
4. Vid andra förutsättningar ska hela gångbanesystemet normalt
läggas om i enlighet med gällande grävningsanvisningar.
5. När det gäller grundare förläggning ska NVK samråda med
övriga ledningsägare innan NVK beslutar om minsta
läggningsdjup.
6. Gatuchefen hos NVK med förbundschefen som ersättare, ges
förhandlingsmandat att kunna besluta om avsteg från
ovanstående principer för enstaka avsnitt när särskilda
omständigheter råder.

Kopia till:
NVK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 40

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Uppföljning, internkontroll 2014
Dnr 2014.0119.901

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2014 att anta förslag till
internkontrollplan 2014. Redovisningar avseende kontrollmomenten har
lämnats till kommunchefen. Allmänna utskottet föreslås godkänna
uppföljningen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2015.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar godkänna uppföljning av internkontroll
2014.

Kopia till:
Ledningskontoret, kommunchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 41

Sammanträdesdatum
2015-03-23, 25

Information, ekonomisk redovisning av
skogsbranden
Dnr 2015.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen meddelar att den ekonomiska redovisningen rörande
skogsbranden kommer att ske under kommunstyrelsens respektive
kommunfullmäktiges sammanträden under punkten då årsredovisning
2014 för Norbergs kommun behandlas.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:
Ekonomichefen
Ledningskontoret, kommunsekreteraren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(42)

