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Plats och tid:

Kommunhusets sessionssal, den 5 februari 2018, kl. 13:15-16:20

Beslutande:

Ordförande Johanna Odö (S)
Kent Persson (V)
Christer Wallin (S)
Elizabeth Pettersson (S)
Annika Hedberg Roth (S)
Tove Winqvist (S)
Lisa Bäckman (V)
Karin Hurtig (V)
Fredrik Johansson (V)
Lars Gustavsson (PNF)
Ylva Lundqvist (S)
Eddie Lundeqvist (SD)
Stig Holmberg (C)

Ersättare:

Torsten Jansson (S)
Tommy Ukkonen (S)
Karin Dömstedt (V)

Övriga
deltagare:

Sara Dahlin, kommunsekreterare
Hannu Högberg, kommunchef
Eva Lindberg, Polisen §§ 1-3
Eva With, energi- och klimatstrateg Norra Västmanlands kommunalteknikförbund § 4
Anita Karlsson, HR-chef § 6
Daniel Magnusson, näringslivs- och besöksnäringschef §§ 12-13

Justeringsdatum:
Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Sara Dahlin

Ordförande

__________________________________________________________
Johanna Odö

Justerare

__________________________________________________________
Christer Wallin

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokoll

Datum när anslaget tas ner

Paragraf

1 - 17
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Innehållsförteckning
Val av justerare

§1

Godkännande av dagordning

§2

Information från Polisen om säkerhet

§3

Handlingsplan för transportprojekt "Fossilfria och effektiva transporter
i östra Mellansverige

§4

Partistöd för år 2018

§5

Lönekartläggning 2017

§6

Instruktion för kommunchefen

§7

Hantering av medborgarförslag - Fråga om s k tvångsförvaltning

§8

Hantering av motion om va-taxan i Norberg

§9

Utvecklingsplan för Prostudden och Västra Centrum – Godkännande
för utställning

§ 10

Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland 2018

§ 11

Ansökan om utvecklingsmedel för arrangemang

§ 12

Ansökan om medel till Bergslagsakademin 2018

§ 13

Anmälan av delegationsbeslut

§ 14

Framtida former för undervisning i svenska för invandrare

§ 15

Verksamhetslokaler

§ 16

Genomlysning av arbetsmarknadsenheten

§ 17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§1

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Christer Wallin (S) att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll. Till ersättare för Christer Wallin (S) utses Elizabeth Pettersson (S).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§2

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med de tillagda ärendena.
Sammanfattning
Ett extra ärende gällande medlemsavgift till Bergslagsakademien samt två övriga
frågor om Verksamhetslokaler och Genomlysning av arbetsmarknadsenheten läggs
till dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Information från Polisen om säkerhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning
Eva Lindberg, kommunpolis i Norbergs och Skinnskattebergs kommuner,
informerar om säkerhetsfrågor för förtroendevalda både generellt och med
anledning av den kommande valrörelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr: NBGK 2018/0013

Handlingsplan för transportprojekt "Fossilfria och effektiva
transporter i östra Mellansverige
Kommunstyrelsens beslut
1. Norbergs kommun antar föreslagen handlingsplan för projektet Fossilfria
och effektiva transporter i östra Mellansverige med avseende på de delar
som berör Norbergs kommuns i handlingsplanen.
2. Handlingsplanen överlämnas till budgetberedningen för att bedöma hur
åtgärderna kan genomföras.
3. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund får i uppdrag att till
budgetberedningen komma med förslag på vilken typ av laddningsstationer
som krävs och kostnader för dessa.
4. Ledningskontoret får i uppdrag att till budgetberedningen ta fram
kostnadsunderlag för bilpool samt eventuella inköp av nya miljövänliga
fordon.
Sammanfattning
Fagersta kommun, Norbergs kommun och Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) skickade 6 september 2016 in en gemensam
avsiktsförklaring till Länsstyrelsen angående att medverka i projektet Fossilfria och
Effektiva Transporter i Östra Mellansverige. Projektet är treårigt och pågår i tre län i
flertalet kommuner/regioner. Våra kommuner och NVK är en del av detta större
projekt. Bifogad handlingsplan avser bara vår delaktighet (kommunernas och
NVK:s) i projektet.
Handlingsplanen innehåller beskrivning om projektet, nulägesbeskrivning,
ambitionsnivå samt tidsschema med åtgärder.
Förslag till beslut under sammanträdet
Tove Winqvist (S) föreslår ett tillägg under beslutspunkt 4 att även kostnader för
eventuella inköp av nya miljövänliga fordon utreds.
Beslutsgång
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om Tove Winqvists (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2018
Förslag till handlingsplan
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 17 januari 2018, § 7
Kopia till:
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Akten
Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr: NBGK 2017/0168

Partistöd för år 2018
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Partistöd för år 2018 betalas ut enligt följande:
a) Socialdemokraterna 48 000 kronor
b) Vänsterpartiet 33 000 kronor
c) Sverigedemokraterna 21 000 kronor
d) Partiet för Norbergs framtid 18000 kronor
e) Moderaterna 18000 kronor
f) Centerpartiet 18000 kronor
g) Miljöpartiet 15000 kronor
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (1991:900) får kommunerna betala ut ekonomiskt stöd till
partier som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige har antagit regler
som närmare reglerar partistödets utformning. Dels betalas ett grundstöd om
12 000 kronor ut till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, dels
betalas ett stöd om 3 000 kronor ut per mandat där det finns en vald ledamot som
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 17 januari 2018, § 6
Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2017
Kopia till:
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr: NBGK 2018/0016

Lönekartläggning 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
2. HR-chefen får i uppdrag att till budgetberedningen föreslå prioriterade
grupper för lönesatsning.
3. Fler parametrar, som exempelvis antal tjänsteår och höga ingångslöner, som
kan förklara lokala löneskillnader tas med i redovisningen till kommande år.
4. De yrkesgrupper vid Norra Västmanlands kommunalteknikförbund som har
liknande arbetsuppgifter tas med i kartläggningen för att lättare göra
jämförelser med avseende på kön.
Sammanfattning
HR-chefen har gjort en lönekartläggning inför årets lönerevision. Syftet med
kartläggningen är att upptäcka dels skillnader på grund av kön, dels skillnader
mellan likvärdiga arbeten. Kartläggningen ska också visa på lönespridning. Vid
allmänna utskottets sammanträde den 17 januari diskuterades frågan om särskilda
lönesatsningar på vissa yrkesgrupper.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johanna Odö (S) föreslår att HR-chefen får i uppdrag att till budgetberedningen
föreslå prioriterade grupper för lönesatsning.
Annika Hedberg Roth (S) föreslår att fler parametrar, som exempelvis antal tjänsteår
och höga ingångslöner, som kan förklara lokala löneskillnader tas med i
redovisningen till kommande år.
Kent Persson (V) föreslår att de yrkesgrupper vid Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund som har liknande arbetsuppgifter tas med i kartläggningen
för att lättare göra jämförelser med avseende på kön.
Beslutsgång
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om sitt eget, Annika Hedberg Roths (S) och
Kent Perssons (V) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller dem alla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Lönekartläggning 2017
Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2017
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 17 januari 2018, § 4
Kopia till:
Akten
HR-chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10 (23)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunstyrelsen

§7

Dnr: NBGK 2018/0020

Instruktion för kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar instruktion för kommunchefen med tillägget
”Kommunchefen ansvarar för beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens allmänna utskott. För ärenden som kommer från
kommunstyrelsens övriga utskott eller samverkansorgan har kommunchefen ansvar
för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, t.ex. med avseende på
finansiering av förslagen. Ansvaret för vissa föredragningar vid kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens allmänna utskott kan delegeras av kommunchefen utifrån
relevant sakkompetens. Detta hindrar inte kommunstyrelsen från att lägga fram
förslag med eget underlag till beslut.”
Sammanfattning
Norbergs kommun genomför anpassningar till den nya kommunallagen som gäller
från den 1 januari 2018. I att göra listan ingår bland annat att fatta beslut i vilken
omfattning beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas och hur protokoll ska
justeras om anmälan inte sker, införa en webbaserad anslagstavla samt rutiner för en
utökad serviceskyldighet, ta ställning till reglemente för kommunalråd
(arbetsformer, ekonomiska förmåner), besluta om huruvida styrelsens roll ska
stärkas, ta ställning till eventuella regler om arbetsformer och beslutsförhet i utskott
och presidier, se över delegationsordningar med hänsyn till presidiernas möjlighet
att fatta beslut samt införa en instruktion för kommunchefen.
I och med den nya lagen ska varje kommun och landsting ha en högsta beslutande
tjänsteman som ska vara underställd kommunstyrelsen. Styrelsen ska i en
instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen och
fastställa kommunchefens övriga uppgifter.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johanna Odö (S) föreslår ett tillägg till instruktionen: ” Kommunchefen ansvarar för
beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
allmänna utskott. För ärenden som kommer från kommunstyrelsens övriga utskott
eller samverkansorgan har kommunchefen ansvar för att komplettering sker med
yttrande och beslutsförslag, t.ex. med avseende på finansiering av förslagen.
Ansvaret för vissa föredragningar vid kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
allmänna utskott kan delegeras av kommunchefen utifrån relevant sakkompetens.
Detta hindrar inte kommunstyrelsen från att lägga fram förslag med eget underlag
till beslut.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 17 januari 2018, § 5
Förslag till instruktion för kommunchefen
Tjänsteskrivelse daterad den 27 december 2017
Kopia till:
Akten
Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12 (23)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunstyrelsen

§8

Dnr: NBGK 2017/0209

Hantering av medborgarförslag - Fråga om s k
tvångsförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Leif Stålhammer har lämnat in ett medborgarförslag om att tvångsförvalta några
byggnader i Norbergs kommun med eftersatt underhåll. För ärendets beredning
remitterades det till Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd. Nämnden
svarar i sitt yttrande vilka pågående åtgärder som redan finns gällande fastigheterna
och att det påbörjade arbetet bör slutföras innan frågan om tvångsförvaltning kan
bli aktuell. Om tvångsförvaltning skulle bli aktuellt föreslår nämnden att Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund hanterar frågan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr: NBGK 2016/0018

Hantering av motion om va-taxan i Norberg
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund får i uppdrag att genomföra
utredningen enligt föreslaget upplägg.
Sammanfattning
Vänsterpartiet lämnade i december 2016 in en motion om att taxan för vatten- och
avlopp i Norbergs kommun bör utredas för att visa bakgrunden till den höga
avgiften. Vidare ska det visas hur internräntan och avskrivningar påverkar taxan.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har utrett ärendet och ställer sig i ett
yttrande positiva till att utföra en utredning. Taxan har utretts 2004, 2006, 2009,
2013 och 2015 av olika skäl. Utredningen bedöms kunna rymmas inom befintlig
budget för förbundet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Gustavsson (PNF) föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om Lars Gustavssons (PNF) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Kopia till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr: NBGK 2017/0417

Utvecklingsplan för Prostudden och Västra Centrum –
Godkännande för utställning
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad förslagshandling ”Utvecklingsplan för Prostudden och Västra centrum”,
daterad 8 januari 2018, godkänns för utställning
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har av kommunfullmäktige fått i
uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Prostudden samt det obebyggda området
väster om centrum. Arbetet påbörjades redan år 2012 i liten skala, men pausades
tidigt med anledning av omprioritering av uppdrag. Projektet startade senare upp på
nytt.
Projektet inleddes med en omfattande medborgardialog under dec 2015 – feb 2016
och många av idéerna och förslagen i utvecklingsplanen kommer därför
ursprungligen från allmänheten. Ett färdigt planförslag var sedan ute på samråd 9
nov – 3 dec 2017 och har därefter reviderats något utifrån inkomna
samrådsyttranden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Utvecklingsplan daterad den 8 januari 2018
Redogörelse från samråd daterad den 8 januari 2018
Redogörelse från medborgardialog daterad den 10 maj 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr: NBGK 2017/0463

Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland 17 000 kronor i verksamhetsstöd för
år 2018, det vill säga oförändrat mot år 2017. Verksamhetsstödet finansieras ur
avsatta medel för medlemsavgifter.
Sammanfattning
Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhållande
funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som
förenings- och företagsarkiv. Verksamheten finansieras av flera olika parter, bland
annat statliga, kommunala och landstingskommunala.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 17 januari 2018, § 8
Ansökan om verksamhetsbidrag
Kopia till
Akten
Arkiv Västmanland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr: NBGK 2017/0465

Ansökan om utvecklingsmedel för arrangemang
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets ansökan
om 200 000 kronor i utvecklingsmedel för år 2018.
Sammanfattning
Ett av kommunstyrelsens tio övergripande mål är att Norberg ska vara en utvecklad
arrangemangs- och besöksort. Som ett led i detta har vi under åren bidragit med
stöd till arrangörer i kommunen. Exempel på evenemang som är beroende av detta
stöd är: Norbergfestival, Elvisdagarna, Midsommarfirande och barnens dag i
Karlberg, mångkulturell matmarknad och Engelbrektsturen med flera. Under åren
2015-2017 har dessa bidrag hanterats via kommunstyrelsens utvecklingsmedel
summa 200tkr som kultur-, idrott-, fritid först och demokrati- och
samhällsutveckling sen fördelat mellan de sökande. Även för 2018 finns
ansökningar från många arrangörer. Rambudget är nu klar och fördelad i
verksamheten och ger inte utrymme för att 2018 kunna bidra med detta stöd varpå
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet på nytt söker 200tkr från
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2018
Kopia till
Akten
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr: NBGK 2018/0068

Ansökan om medel till Bergslagsakademin 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Norbergs kommun deltar i Bergslagsakademin 2018
och beviljar därmed den ansökan medlemsavgiften om 10 000 kronor. Avgiften
finansieras ur avsatta medel för medlemsavgifter.
Sammanfattning
Under år 2017 har Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med åtta
medverkande kommuner i Bergslagen genomfört en försöksverksamhet inom
Bergslagsakademin, där man samordnat en arbetsgrupp och arrangerat konferensen
Bergslagen2030 – en konferens om samverkan och sociala innovationer för en
hållbar framtid. Medverkande kommuner 2017 var Avesta, Hedemora, Ludvika,
Fagersta, Norberg, Lindesberg, Filipstad och Storfors.
Nu vill intresseföreningen utvidga Bergslagsakademin genom att få fler aktörer att
ingå i nätverket. Målet på sikt är att Bergslagsakademin ska vara ett kreativt forum
för att testa olika utvecklingsidéer i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor
och regionens högskolor/universitet, och att man tillsammans arbetar strategiskt för
att utveckla Bergslagen.
Intresseföreningen Bergslaget ansöker om 10 000 kronor/år per kommun för att
medfinansiera det fortsatta arbetet med att bygga upp en Bergslagsakademi.
Förslag till beslut under sammanträdet
Karin Hurtig (V) föreslår att ansökan avslås.
Johanna Odö (S) föreslår att ansökan bifalls.
Beslutsgång
Ordförande Johanna Odö (S) ställer förslag om bifall mot förslag och avslag men
kan inte genom acklamation avgöra hur kommunstyrelsen ställer sig. Omröstning
begärs därför.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18 (23)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunstyrelsen

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till ansökan
Nej-röst för avslag till ansökan.
6 ja-röster: Johanna Odö (S), Christer Wallin (S) Elizabeth Pettersson (S), Annika
Hedberg Roth (S), Tove Winqvist (S), Ylva Lundquist (S)
6 nej-röster: Kent Persson (V), Lisa Bäckman (V), Karin Hurtig (V), Fredrik
Johansson (V), Lars Gustavsson (PNF), Eddie Lundeqvist (SD)
1 ledamot avstår från att rösta: Stig Holmberg (C)
Då ordförande har den avgörande rösten vid ett jämnt omröstningstal finner
ordförande Johanna Odö (S) att kommunstyrelsen har bifallit ansökan.
Reservation
Kent Persson (V), Lisa Bäckman (V), Karin Hurtig (V), Fredrik Johansson (V), Lars
Gustavsson (PNF) och Eddie Lundeqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Karin Hurtigs (V) förslag om avslag.
Kopia till
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Intresseföreningen Bergslaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr: NBGK 2018/0044

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av delegationsbeslut fattade sedan senaste sammanträdet.
Beslutsunderlag
Beslut om avslag på begäran om handling
Kopia till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr: NBGK 2017/0236

Framtida former för undervisning i svenska för invandrare
Kommunstyrelsens beslut
1. Norbergs kommun förordar att SFI även fortsättningsvis bedrivs inom ramen för
Norra Västmanlands Utbildningsförbund under förutsättning att:
a) en budgetmodell som utgår från det faktiska utbildningsbehovet tas fram
b) ersättning betalas ut efter avslutad kurs och bevistad lektion.
2. Norra Västmanlands Utbildningsförbund kan anlita externa utförare om
direktionen bedömer det ändamålsenligt och effektivt.
3. Beslutet under punkt 1 och 2 förutsätter likalydande beslut i övriga
ägarkommuner.
Sammanfattning
Direktionen för Norra Västmanlands utbildningsförbund beslutade vid sitt
sammanträde den 13 december 2017 att hämta in medlemskommunernas
ställningstagande avseende ett par frågor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Norra Västmanlands utbildningsförbund den 13 december
2017, § 110
Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2017
Kopia till
Akten
Norra Västmanlands utbildningsförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunstyrelsen

§ 16

Dnr: NBGK 2017/0001

Verksamhetslokaler
Kommunstyrelsens beslut
Ledningskontoret, med stöd av Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, får i
uppdrag att ta fram en flerårig handlingsplan för kommunens tomma lokaler
avseende om annan verksamhet ska använda lokalen eller om den eventuellt ska
säljas. Handlingsplanen ska återrapporteras till budgetberedningen i mars 2018.
Sammanfattning
Annika Hedberg Roth (S) tar upp att det finns ett antal tomma lokaler i kommunens
ägo, bland annat HVB Skallberget som tomställdes under sommaren. Nästa
sommar tomställs även Lilla Björkås. När idrottshallen färdigställs kommer
fritidsgårdens nuvarande lokaler bli tomma.
Förslag till beslut under sammanträdet
Annika Hedberg Roth (S) föreslår att ledningskontoret, med stöd av Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund, får i uppdrag att ta fram en flerårig
handlingsplan för kommunens tomma lokaler avseende om annan verksamhet ska
använda lokalen eller om den eventuellt ska säljas. Handlingsplanen ska
återrapporteras till budgetberedningen i mars 2018.
Beslutsgång
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om Annika Hedberg Roths (S) förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Kopia till
Akten
Kommunchef
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr: 2014.0247.750

Genomlysning av arbetsmarknadsenheten
Kommunstyrelsens beslut
Ledningskontoret får i uppdrag att lämna en skriftlig rapport över beslutspunkterna
2, 3 och 5 i beslutet från kommunstyrelsen den 26 juni 2017, § 76 till nästa
sammanträde.
Sammanfattning
Ledningskontoret gjorde under våren 2017 en genomlysning av
arbetsmarknadsenhetens verksamhetsområde. Utredningen mynnade ut i ett antal
beslut vilka bara har återrapporterats muntligt. Tove Winqvist (S) lyfter därför
frågan om att få denna återrapport skriftligt till nästa sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Tove Winqvist (S) föreslår att en skriftlig rapport över beslutspunkterna 2, 3 och 5 i
beslutet från kommunstyrelsen den 26 juni 2017, § 76 lämnas till nästa
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om Tove Winqvists (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Kopia till
Akten
Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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