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Eva Engström, controller, §§ 10-13
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§ 10

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Val av justerare
Beslut
Allmänna utskottet utser Johanna Odö (S) att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Godkännande av dagordning
Beslut
Allmänna utskottet godkänner dagordningen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 12

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Planeringsförutsättningar inför budget 2019 med
plan 2020-2021
Dnr NBGK 2018/0002

Beslut
Allmänna utskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen redogör för planeringsförutsättningar för budget- och
planperioden 2019– 2021.

Beslutsunderlag
Presentation
Planeringsförutsättningar 2019-2021, version 2018-03-20

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av
årsredovisning 2017 och budgetramar 2019-2021
Dnr NBGK 2018/0002
Dnr NBGK 2018/0103

Beslut
Allmänna utskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Företrädare för kommunstyrelsens utskott och samverkansorgan redogör
för resultat 2017 och budgetbehov för åren 2019-2021.
Norra Västmanlands Samordningsförbund närvarar inte.
Staffan Mood, utredare, presenterar en utredningen med översyn av
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds förbundsordning samt
förslag till inriktningsbeslut.

Beslutsunderlag
Presentationer
Utredning gällande Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
förbundsordning med förslag till inriktningsbeslut

Kopia till:
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Beslut om preliminära budgetramar
Dnr NBGK 2018/0002

Beslut
Preliminära budgetramar antas enligt av Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning upprättade handling ”Planeringsförutsättningar
2019-2021”, med följande ändringar:
1. Index för uppräkningen av lönekostnader för år 2019 justeras
från 3,2 procent till 2,7 procent.
2. Uppräkningen av lönekostnader för externa städkostnader år
2019 justeras från 3,2 procent till 2,7 procent.
3. Uppräkning av lönekostnader för köpt verksamhet år 2019
justeras från 3,2 procent till 2,58 procent, som en effekt av
förändringen under punkt 1.
4. Barn- och utbildningsutskottet anslås 1 500 000 kronor år 2019
för rekrytering av specialpedagog/speciallärare. Kravet är att
denna måste vara behöriga. Om ingen behörig
specialpedagog/speciallärare kan rekryteras, får pengarna inte tas
i anspråk.
5. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel sänks med 600 000 kronor,
från 1 900 000 kronor till 1 300 000 kronor, år 2019.
6. Anslaget inom finansförvaltningens ram avseende extra underhåll
om 2 000 000 kronor år 2019 stryks.
7. 6 500 000 kronor lyfts ur etableringsfonden år 2019.
Investeringsbudget
Preliminära investeringsramar föreslås till 12 miljoner kronor år
2019-2021.
Uppdrag med anledning av preliminära budgetramar, med svar till
budgetberedningen den 29 augusti 2018:
1. Samtliga utskott uppdras att redovisa konsekvenserna av
föreslagna budgetramar.
2. Samtliga chefer med anställningsansvar uppdras att bevaka listor
gällande LAS (lagen om anställningsskydd).
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och barn- och
utbildningsutskottet uppdras att se över möjligheten att införa en
verksamhetsvaktmästare för skolorna.
4. Barn- och utbildningsutskottet uppdras att återredovisa
treårssatsningen för att uppnå gymnasiekompetens.

→

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

AU § 14, fortsättning
5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att i
samråd med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning lämna
förslag till internhyressänkningar.
6. Ledningskontoret uppdras att se över möjligheten att
organisatoriskt lägga bemanningsenheten som en del av
HR-kontoret.
7. Ledningskontoret uppdras att se över möjligheten att
organisatoriskt flytta kostservice till ledningskontoret.
8. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att
jämföra alternativen till utbyggnad av skola.
9. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att
lämna en kostnadskalkyl för omställning/ombyggnation av
HVB-byggnaden på Skallberget till ett LSS-boende.
10. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att
lämna ett kostnadsförslag avseende renovering av
korttidsboendets befintliga lokaler.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram en redovisning
av planeringsförutsättningarna för kommande budgetperiod 2019-2021.
Allmänna utskottet beslutar nu om de preliminära ramarna inför det
fortsatta budgetarbetet under året.

Yrkanden
Kent Persson (V) föreslår följande:
1. Samtliga chefer med anställningsansvar uppdras att bevaka listor
gällande LAS (lagen om anställningsskydd).
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och barn- och
utbildningsutskottet uppdras att se över möjligheten att införa en
verksamhetsvaktmästare för skolorna.
Lisa Bäckman (V) föreslår att barn- och utbildningsutskottet uppdras att
återredovisa treårssatsningen för att uppnå gymnasiekompetens.
Johanna Odö (S) föreslår följande:
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att i
samråd med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning lämna
förslag till internhyressänkningar.

→

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

AU § 14, fortsättning
2. Ledningskontoret uppdras att se över möjligheten att
organisatoriskt lägga bemanningsenheten som en del av
HR-kontoret.
3. Ledningskontoret uppdras att se över möjligheten att
organisatoriskt flytta kostservice till ledningskontoret.
4. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att
jämföra alternativen till utbyggnad av skola.
5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att
lämna en kostnadskalkyl för omställning/ombyggnation av
HVB-byggnaden på Skallberget till ett LSS-boende.
6. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att
lämna ett kostnadsförslag avseende renovering av
korttidsboendets befintliga lokaler.
7. Index för uppräkningen av lönekostnader för år 2019 justeras
från 3,2 procent till 2,7 procent.
8. Uppräkningen av lönekostnader för externa städkostnader år
2019 justeras från 3,2 procent till 2,7 procent.
9. Uppräkning av lönekostnader för köpt verksamhet år 2019
justeras från 3,2 procent till 2,58 procent, som en effekt av
förändringen under punkt 1.
10. Barn- och utbildningsutskottet anslås 1 500 000 kronor år 2019
för rekrytering av specialpedagog/speciallärare. Kravet är att
denna måste vara behöriga. Om ingen behörig
specialpedagog/speciallärare kan rekryteras, får pengarna inte tas
i anspråk.
11. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel sänks med 600 000 kronor,
från 1 900 000 kronor till 1 300 000 kronor, år 2019.
12. Anslaget inom finansförvaltningens ram avseende extra underhåll
om 2 000 000 kronor år 2019 stryks.
13. 6 500 000 kronor lyfts ur etableringsfonden år 2019.
Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Ledningskontoret
Kommunens ledningsgrupp (samtliga chefer med anställningsansvar)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Årsredovisning för Norbergs kommun 2017
Dnr NBGK 2018/0005

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
Norbergs kommuns årsredovisning för 2017, efter inhämtande
av revisionsberättelse.
2. 6 000 000 kronor anslås ur resultatdispositionen för kommande
underhåll.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun redovisar ett positivt resultat på 28,1 miljoner
kronor, vilket ger en avvikelse mot budget på totalt 26,7 miljoner kronor.
Resultatet år 2017 påverkas av en återbetalning från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund på 16,8 miljoner kronor.
Den sammanfattande bedömningen är att Norbergs kommun uppnår
målet om god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Det
kan konstateras att kommunens förbättringsområden vad gäller
kommunens finansiella läge framför allt finns inom perspektiven
långsiktig kapacitet och risk. Den bilden kvarstår efter bokslut 2017.

Yrkanden
Kent Persson (V) föreslår följande:
1. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna
årsredovisningen.
2. 6 000 000 kronor anslås ur resultatdispositionen för kommande
underhåll.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Norbergs kommun

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Årsredovisning 2017 för Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnd
Dnr NBGK 2018/0080

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för
2017, efter inhämtande av revisionsberättelse.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har lämnat in en
årsredovisning för år 2017.
Vid årets slut visar nämnden ett överskott på nästan 1 587 000 kronor.
Överskottet fördelas mellan kommunerna enligt kommunbidrag och
nedlagd tid. För Norbergs del motsvarar det 92 000 kronor.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
2018-02-27, paragraf 31

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Verksamhetsberättelse 2017 för Norra
Västmanlands ekonominämnd
Dnr NBGK 2017/0097

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Norra
Västmanlands ekonominämnds verksamhetsberättelse för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd har lämnat in en
verksamhetsberättelse för år 2017.
Nämnden redovisar ett överskott på 695 000 kronor, som främst beror
på lägre utvecklingskostnader. Förvaltningen bedömer att utökningen
med 1,0 helårsanställning över personalbudget är ett behov som kommer
att kvarstå och därför bör arbetas in i budgetram.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Norra Västmanlands ekonominämnd den 22
februari 2018, paragraf 1
Verksamhetsberättelse 2017

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Politiker Plus - tillägg till avtal angående
pensionsadministration
Dnr NBGK 2018/0102

Beslut
HR-sektionen uppdras att anta KPA Pensions Politiker Plus avtal, under
förutsättning att Fagersta och Skinnskattebergs kommuner fattar
likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Politiker Plus är ett tilläggsavtal till KPA Pension. Avtalet innebär bland
annat framtagande av tillämpningsanvisningar som gäller samtliga
förtroendevalda i kommunen. Kostnad för Politiker Plus är 2 500–3 000
kronor per månad. Uppsägningstid för avtalet är tre månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07

Yrkanden
Kent Persson (V) föreslår att HR-sektionen uppdras att anta KPA
Pensions Politiker Plus avtal, under förutsättning att Fagersta och
Skinnskattebergs kommuner fattar likalydande beslut.

Kopia till:
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
HR-sektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Information – Revisionsrapport ”Intern kontroll
personaladministrativa processer”
Dnr NBGK 2018/0084

Beslut
1. Allmänna utskottet tackar för informationen.
2. HR-chefen uppdras att inför kommunstyrelsens behandling den
9 april 2018 formulera ett förslag till yttrande över granskningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning gällande intern
kontroll personaladministrativa processer. Granskningen kommer fram
till fyra rekommendationer som kommunstyrelsen ska yttra sig över.
Ledningskontoret arbetar med att ta fram ett yttrande för
kommunstyrelsens räkning. Vid detta sammanträde lämnas
revisionsrapporten endast för kännedom.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Intern kontroll personaladministrativa processer”

Kopia till:
HR-chefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Revidering av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds förbundsordning
Dnr NBGK 2018/0103

Beslut
1. Allmänna utskottet överlämnar utredningen till
kommunstyrelsen, föreslås fatta inriktningsbeslut enligt
utredningens förslag.
2. Utredare Staffan Mood bjuds in att närvara under
kommunstyrelsens behandling av ärendet den 9 april 2018.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs och Fagersta kommuner arbetar med att utreda en revidering
av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK)
förbundsordning, delvis med anledning av de beslut som Fagersta
kommun har fattat gällande en utredning av att bolagisera delar av
förbundets verksamheter.
Utredningen föreslår kommunerna att fatta ett inriktningsbeslut om att
senare anta ny förbundsordning för NVK, inkluderande tillskapande av
ägarnämnd för vardera kommun, i särskilt syfte att stärka
medlemskommunernas möjligheter att styra, granska och ha uppsikt över
NVK, samt vidare i syftet att säkerställa det lokala inflytandet hos
förbundsmedlemmarna. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från
och med den 1 januari 2019.
Organisation med ägarnämnder föreslås gälla för kommande
mandatperiod och tillsvidare om inte annat beslutas senare.
Ägarnämndernas verksamhet ska följas upp efter tre år och år fyra ska
beslut tas inför efterkommande mandatperiod. Vid sådan uppföljning
föreslås kommunerna eventuellt pröva om modell med beställare
utförare ska utredas för senare införande.

Beslutsunderlag
Utredning gällande Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
förbundsordning med förslag till inriktningsbeslut
Kopia till:
Utredaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Retroaktiv ersättning till Bergslagens
folkhögskola
Dnr NBGK 2017/0075

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
1. Bergslagens folkhögskolas krav på retroaktiv ersättning om
270 000 kronor från Norbergs kommun beviljas.
2. Finansiering sker ur allmänna etableringsfonden.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund beslutade vid sitt sammanträde
den 26 februari 2018 att överlämna ett ärende om retroaktiv ersättning
till Bergslagens folkhögskola till medlemskommunerna för
ställningstagande.
Bakgrunden är ett krav på retroaktiv ersättning för undervisning i
svenska för invandrare (SFI) under åren 2015 och 2016 som Bergslagens
folkhögskola lämnat. En dialog har förts mellan förbundet och
folkhögskolan och man har nått en överenskommelse om 437 000
kronor för år 2016, varav Norbergs del är 274 000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Norra Västmanlands Utbildningsförbund den 26
februari 2018, paragraf 20
Tjänsteskrivelse

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Ny ersättningsmodell för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr NBGK 2017/0196

Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av förslaget och föreslår
kommunstyrelsen att göra detsamma.
2. Utredare Leena Berglund bjuds in att närvara under
kommunstyrelsens behandling av ärendet den 9 april 2018.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrunden till förslaget om ny ersättningsmodell för medlemsbidraget
är att kommuncheferna tillsammans med förbundschefen vid Norra
Västmanlands Utbildningsförbund fick i uppdrag att ta fram ett förslag
på en ny beräkningsmodell för medlemsbidraget. Där tas större hänsyn
till prestation i stället för den nuvarande modellen, som i stor del bygger
på uppräkning av tidigare års budget och procentuell fördelning av
kostnader utifrån åldersgrupper.
Vid direktionens sammanträde den 26 februari 2018 beslutade man att
överlämna förslaget till medlemskommunerna för ställningstagande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Norra Västmanlands Utbildningsförbund den 26
februari 2018, paragraf 21
Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2018
Utredning ”Ny ersättningsmodell för medlemsbidraget?”

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(24)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 23

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Yttrande över motion om utvärdering av politisk
organisation
Dnr NBGK 2017/0344

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
2. En fullmäktigeberedning med representanter för samtliga
fullmäktiges partier tillsätts för att utifrån motionens förslag
utreda och komma med förslag på politisk organisation för
Norbergs kommun.
3. Ledningskontoret får i uppdrag att leda och stötta beredningen
med utvärderingen av den politiska organisationen.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion där han föreslår att en
fullmäktigeberedning med representanter från samtliga fullmäktiges
partier tillsätts för att utvärdera och eventuellt föreslå förändringar i
kommunens politiska organisation.
Ledningskontoret har lämnat in ett yttrande i ärendet. Det ses som
positivt att motionären föreslår att den politiska organisationen
utvärderas, oavsett om beredningen kommer fram till att den önskar
förändringar eller att nuvarande organisation är bra. Det bör vara ett
arbete som får ta tid och behöver därför inte skyndas fram inför valet i
september. Det står fullmäktige fritt att under sittande mandatperiod
göra denna typ av ändringar i den politiska organisationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2018
Motion

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(24)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 24

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Yttrande över motion - Kranmärk Norberg
Dnr NBGK 2017/0461

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och
ge ledningskontoret i uppdrag att ansöka om att kranmärka Norbergs
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) och Tove Winqvist (S) har lämnat in en motion där de
föreslår att Norbergs kommun ska kranmärkas. Kranmärkt är en
nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten
framför flaskvatten vid exempelvis möten, externa konferenser eller
utbildningar.
Ledningskontoret har lämnat in ett yttrande i ärendet. Kranmärkning ses
som en viktig markering och en naturlig del i det miljöarbete som ligger
inom ramen för kommunstyrelsens mål. Märkningen är förknippad med
begränsat arbete eller kostnad för att leva upp till kraven eftersom
kommunen redan använder sig av kranvatten i de allra flesta fall.
Motionen bör därför bifallas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2018
Motion

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(24)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 25

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Årssammanställning för John Bromans fond 2017
Dnr NBGK 2017/0272

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen godkänner årssammanställningen för Stiftelsen John
Bromans studiefond år 2017 och att samtliga ordinarie ledamöter som
närvarar vid sammanträdet undertecknar årssammanställningen.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun är anknuten förvaltare för Stiftelsen John Bromans
studiefond. Förvaltarskapet innebär att kommunen åtagit sig att våra
stiftelsens egendom, att fullfölja stiftelsens ändamål, samt att sköta
stiftelsens administration och redovisning. Barn- och
utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose att stiftelsens ändamål
fullföljs genom att varje år dela ut stipendier i enlighet med stiftelsens
stadgar.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har på uppdrag av Norbergs
kommun upprättat redovisning, samt en årssammanställning för
stiftelsen avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
Årssammanställning 2017

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(24)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 26

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Återrapport av uppdrag – Utvärdera fastigheter
som är till salu och rivningskostnader
Dnr NBGK 2016/0003

Beslut
Allmänna utskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade vid sitt sammanträde den 6 december
2017, paragraf 89, att ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
(NVK) i uppdrag att utvärdera kostnader för att köpa eller riva de
fastigheter som kommer att tomställas eller ligger ute till försäljning.
NVK har genomfört en värdering och återrapporterar härmed
uppdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(24)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 27

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Yttrande över remiss om regional kulturplan för
Västmanland 2019-2022
Dnr NBGK 2017/0349

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S) uppdras att fatta ett
ordförandebeslut gällande svar på remissen om regional kulturplan för
Västmanland 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Regional kulturplan för Västmanland 2019 – 2022 är regionens
gemensamma strategiska dokument för kulturutveckling i länet.
År 2017 bildades Region Västmanland och det regionala
utvecklingsansvaret fördes över från länsstyrelsen och verksamheter
inom Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) flyttades till
regionen. Region Västmanlands uppdrag är att samordna, koordinera
och leda processer som bidrar till hållbar regional utveckling inom olika
områden.
De statliga kulturpolitiska målen har varit vägledande. De anger bland
annat att kulturen ska vara en ”dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund”. Alla ska ha möjlig het att delta i
kulturlivet och barns och ungas rätt till kultur är extra viktig. Tillgång till
olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget
skapande är viktiga för att ge barn och unga goda förutsättningar att
utvecklas till självständiga individer.

Beslutsunderlag
Missiv till remiss
Remissupplaga ”Regional kulturplan för Västmanland 2019-2022”

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(24)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 28

Sammanträdesdatum
2018-03-21 och 2018-03-23

Meddelanden
Beslut
I det fall meddelanden inte kan distribueras genom e-meetingsappen, ska
en förteckning över meddelandena göras och skickas ut per e-post.

Sammanfattning av ärendet
Inga meddelanden delges vid sammanträdet.

Kopia till:
Kommunsekreteraren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(24)

