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§ 7 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Gunnar Löfgren.

§ 8 Genomgång av protokoll
Genomgång av protokoll 2015-02-19, §§ 1-6

§ 9 Rapport linje 85
Kent Persson informerar om att denna fråga med nivåreglerad buss togs
upp infrastrukturgruppen, men frågan sändes vidare till
kollektivtrafikmyndigheten.

§ 10 Medverkan i budgetarbetet
Kent Persson informerar om att de prelimnära budgetramarna för 2016
har lämnats till förvaltningen. Till junis kommunstyrelse ska
förvaltningen lämna in sina konsekvensbeskrivningar.

§ 11 Val av vice ordförande
Gunnar Löfgren väljs till vice ordförande.

§ 12 Parkering vid Bubblan, Björkängen
Lena Bergman lyfter frågan om att det saknas tillräckligt med
parkeringsplatser vid Bubblan, Björkängen. Blir trångt när det är tex
underhållning eller bridges.
Kommunstyrelsens socialutskott får ta denna fråga med NVK, Norra
Västmanlands kommunaltekniska förbund.

§ 13 Presentation av Tuula Svedberg
Lena Bergman informerar att vid sammanträdet i september kommer nya
kostchefen att presenter sig för rådet.
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§ 14 Matdistribution från Björkängens kök
Denna fråga hänskjuts till rådet i september.

§ 15 Kostnadsfria halkskydd till pensionärer
Gunnar Löfgren informerar om att man som kommun kan dela ut
halkskydd till äldre, kostnadsfritt.
Förvaltningen får i uppdrag att se om någon annan kommun i länet
tillhanda håller kostnadsfria halkskydd till de äldre.

§ 16 Bredband
Gunnar Tiger informerar om bredbandsnäten inom Norbergs kommun
ska byggas ut i villaområdena, man kan som boende ansluta sig till detta
nät. Telia kommer att snart gå ut med en förfrågan.

§ 17 Övrig fråga
Gunnar Tiger informerar om att förvaltningen har på förslag att slå
samman Kommunal pensionärsrådet och Norbergs kommuns råd för
funktionsnedsatta till ett råd igen. Skriftlig information ska skickas ut till
NRFF, och vid nästkommande socialutskott kommer detta förslag även
att lyftas där.

§ 18 Övrig fråga
Lena Bergman informera om att i Norberg sjunker antalet utskriva
riskfyllda läkemedel till äldre över 80 år, visar en undersökning gjord av
apoteket. Norberg ligger i topp när det gäller detta med att förskrivning
av riskfyllda läkemedel är låg.
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