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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Deltagande:
Eva With som är energi- och klimatstrateg informerar kommunstyrelsen
om Vett och Watt samt kommunens arbete med energi- och
klimatfrågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(19)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 91

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Förslag till utbildnings- och övningsplan
Dnr 2013.0067.180

Sammanfattning av ärendet
Utifrån en åsikt från Länsstyrelsen Västmanland att det vore bra för
kommunen att utöka och förtydliga ställda krav inom kommunen på
utbildning och övning inom krisberedskapsområdet så har
beredskapssamordnare skapat en Utbildnings- och övningsplan för
kommunen.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och övningsplan daterad den 16 april 2013
Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 59

Beslut
Kommunstyrelsen antar Utbildnings- och övningsplanen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-17

Kommunstyrelsen

§ 92

Förslag till Krishanteringsplan och
Kommunikationsplan
Dnr 2013.0067.180

Sammanfattning av ärendet
Kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod fastställa en
plan för hur kommunen skall hantera extraordinära händelser.
Nuvarande planer för krisledning och informations vid krisledning
antogs av kommunfullmäktige den 3 maj 2010, paragraf 64.
Beredskapssamordnare har nu tagit fram förslag på två nya planer



Krishanteringsplan, som ersätter Krisledningsplan
Kriskommunikationsplan, som ersätter Informationsplan vid
krisledning

Förslag till beslut är att krishanteringsplanen antas och ersätter
nuvarande Krisledningsplan och att Kriskommunikationsplanen antas
och ersätter nuvarande Informationsplan.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till
Krishanteringsplaner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2013
Utbildnings- och övningsplan daterad den 16 april 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 58

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Krishanteringsplanen och
Kriskommunikationsplanen antas och ersätter nuvarande
Informationsplan.

Kopia till:
Beredskapssamordnaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 93

Sammanträdesdatum
2013-06-17

IT-policy
Dnr 2013.0053.534

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har sedan tidigare en IT-policy antagen av
kommunfullmäktige den 30 september 2002 § 99 med förändringar
gjorda 2003-03-07. IT-området förändras och ett behov av en
uppdaterad IT-policy har funnits en längre tid, bland annat med tanke på
utvecklingen av e-tjänster och olika nationella initiativ på området.
Förslaget till ny IT-policy omfattar övergripande inriktning och
utvecklingsområden för kommunens IT-användning samt en genomgång
av styrande dokument, organisation och ansvar inom området.

Beslutsunderlag
IT-policy daterad den 25 mars 2013
Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 55

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta förslaget till IT-policy för
Norbergs kommun.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 94

Sammanträdesdatum
2013-06-17

IT-säkerhetsinstruktioner
Dnr 2013.0053.534

Sammanfattning av ärendet
Det har under en längre tid funnits ett behov av att reglera ITanvändningen i kommunen med avseende på säkerhet och andra
tillhörande administrativa rutiner. Viss reglering av detta fanns i
förevarande IT-policy antagen av Kommunfullmäktige 2002-09-30 § 99
men då denna blivit inaktuell finns ett behov av uppdatering av
informationen samt av att lyfta ut denna i ett separat dokument så att
den blir tydligare att ta till sig. Förslaget omfattar bl a regler/rutiner för
e-posthantering, lösenordshantering, hantering och kassering av
utrustning, incidenthantering, sekretess och regler vid avslutning av
anställning

Beslutsunderlag
IT-säkerhetsinstruktioner daterad den 15 mars 2013
Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 56

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till IT-säkerhetsinstruktion för
Norbergs kommun.

Kopia till:
Erik Lehto
Sektorscheferna+ säkerhetsinstruktionerna
Personalchef
IT-sektionen
Regelpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Riktlinjer för sociala medier
Dnr 2013.0057.534

Sammanfattning av ärendet
Det har under en tid funnits ett behov av att reglera kommunens närvaro
i sociala medier. Föreliggande riktlinjer utgår från Sveriges Kommuner
och Landstings förslag till Riktlinjer för närvaro i sociala medier och har
kompletterats och utökats på några punkter, bl a avseende privat
användning av sociala medier på arbetstid. Riktlinjerna klargör bl a hur
man ska använda sociala medier inom Norbergs kommun samt vilka
inom förvaltningen som får arbeta med dem som en del av sin tjänst.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för sociala medier daterad den 25 mars 2013
Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 57

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar på bifall till förslaget med tillägget att det
under året sker en återrapportering till allmänna utskottet angående
kommunens facebook-sida.
Ordförande ställer proposition på Skansfors yrkande och allmänna
utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-06-17

§ 95 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer för sociala medier med
tillägget att det under året sker en återrapportering till allmänna utskottet
angående kommunens facebook-sida.

Kopia till:
Erik Lehto
Eva-Lena Silva+ Riktlinjer för sociala medier
Sektorscheferna+ Riktlinjer för sociala medier
Personalchef+ Riktlinjer för sociala medier
IT-sektionen- Riktlinjer för sociala medier
Regelpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 96

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Förordnande och delegation till socialsekreterare
vid socialjouren i Västerås
Dnr 2013.0085.700

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har sedan 2009 ett avtal avseende socialjour. Avtalet
innebär att socialjouren i Västerås stad ansvarar för att hantera akuta
enskilda ärenden under icke-kontorstid, kvällar, nätter och helger. Övriga
kommuner i Västmanlands län har motsvarande avtal vilket innebär att
socialjouren i Västerås servar hela länet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2013
Socialutskottets protokoll den 18 februari 2013 § 15

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar på återremiss till socialutskottet med motivering
att socialutskottet bör tydliggöra vilken lagstiftning beslutet ska grundas
på.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till socialutskottet för
ett tydliggörande gällande vilket lagstiftning beslutet ska grundas på.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 97

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Översyn av de Lokala ordningsföreskrifterna
Dnr 2011.0117.900

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret fick av allmänna utskottet den 25 augusti 2011 § 103, i
uppdrag att se över de Lokala ordningsföreskrifterna och vid behov
lämna förslag på hur de borde ändras.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till beslut.
Ledningskontoret föreslår fullmäktige att anta de Lokala
ordningsföreskrifterna

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24, 25 augusti 2011 § 103
Ledningskontorets skrivelse daterad den 16 augusti 2011
Tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 73

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar på att en karta som visar allmän plats tillförs
i de Lokala ordningsföreskrifterna, Arne Pettersson (S) yrkar bifall till
Skansfors förslag.
Ordförande ställer proposition på Skansfors yrkande och
ledningskonorets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Ledningskontoretför
för vidare utredning enligt förd diskussion med tillägget att en karta ska
upprättas som visar allmän plats.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(19)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 98

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Meddelanden
Skriftliga meddelanden
 Ordförandebeslut från BUU bidrag gällande grundskola och
förskoleklass.
 Sociala utskottets protokoll den 11 juni 2013
 Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013
 Kultur,- idrotts- och fritidsutskotts protokoll den 23 maj 2013
 Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 27 maj 2013
 Budgetuppföljning per den sista maj 2013
 Ny ersättare för Lennart Skansfors vad det gäller
myndighetsutövning vid individ- och familjeomsorgen
 Äldreguiden; uppgifter inlämnade av kommunen till
socialstyrelsen samt enkät från de boende
 Språnget, projekt för att skapa förutsättningar för personer att
hitta ut på arbetsmarknaden
Muntliga meddelanden:
 En aktör vill starta ett fristående HVB-hem
 VKL anordnar en studieresa till Halland.
 Inköpsorganisationen, fortsatt samarbete.
 OK Q8 informerar om vad som händer med marken.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av muntliga och skriftliga meddelanden.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 99

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och
grundskola
Dnr 2013.0011.623

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommuns ”Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och
grundskola” reviderades senast 2007 och en ny revidering behöver göras
för att anpassa till de förändringar som skett under senare år. Skollagen
från 2011 har skärpts angående rätten till skolskjuts. Avtalet med den
entreprenör som handhar skolskjutsarna gäller till och med 2014-06-30.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2013
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 27 maj § 44

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar på återremiss till barn- och utbildningsutskottet så
att Kollektivtrafikmyndigheten har möjlighet att inkomma med
eventuella synpunkter.
Ordförande ställer proposition på Erikssons yrkande och barn- och
utbildningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till barn- och
utbildningsutskottet så att Kollektivtrafikmyndigheten får möjlighet att
inkomma med eventuella synpunkter.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 100

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Finansiering av gång-och cykelväg mellan
Norberg och Fagersta
Dnr 2007.0240.312

Sammanfattning av ärendet
Fagersta och Norbergs kommuner har sedan flera år tillbaka med
dåvarande Vägverket fört diskussioner om en samfinansiering av en
gång- och cykelväg längs väg 68 mellan Fagersta och Norberg i samband
med att vägen byggs om till mötesfri väg.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2011 att återremittera
ärendet för att utreda alternativa lösningar för anläggning av gång- och
cykelvägen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 14 juni 2010, § 216
Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2010, § 127
Kommunstyrelsens protokoll den 10 januari 2011, § 31
Fullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att gång och cykelväg
inte prioriteras i dagsläget.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 101

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Tidiga insatser för barn och unga i Norberg
Dnr 2012.0027.750

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om ett deltagande i familjecentralens
verksamhet. Socialutskottet ansvarar för kommunens deltagande och ska
samverka med övriga utskott.
Kommunstyrelsen ber Socialutskottet att till kommunstyrelsen i april
2013 komma med en rapport om hur verksamheten Familjecentralen har
utvecklats.
Socialutskottet har inkommit med en rapport angående verksamheten
Familjecentralen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelens protokoll den 16 oktober 2006 § 165
Kommunstyrelens protokoll den 16 oktober 2006 § 164
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011 § 123
Socialutskottets protokoll den 20 mars 2012 § 67
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 19 mars 2012 § 24
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012 § 61
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013 § 17
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2013
Socialutskottets protokoll den 19 mars 2013 § 32

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 102

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Valärende
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Robin Bergman (S) har befriats från sitt uppdrag som ledamot
kommunstyrelsen och i Barn- och utbildningsutskottet.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse den 28 maj 2013

Yrkanden
Torsten Jansson (S) yrkar att Olle Rahm utses till ny ordinarie ledamot i
Barn- och utbildningsutskottet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Olle Rahm, Kokillstigen 12, 73834
Norberg, väljs till ny ledamot i Barn- och utbildningsutskottet.

Kopia till:
Robin Bergman
Olle Rahm
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 103

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Redovisning av motioner under beredning
(extraärende)
Dnr 2013.0081.910

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de motioner, som då ännu
inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner under
beredning, en motion redovisas.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 6 maj 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 71

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 103

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Redovisning av medborgarförslag under
beredning (extraärende)
Dnr 2013.0081.910

Sammanfattning av ärendet
Det finns inga medborgarförslag under beredning.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 72

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 104

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Ny tid för kommunstyrelsens sammanträde
Beslutsunderlag
Muntligt

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från september 2013 börja mötena
klockan 13.15 istället för 13.00.

Kopia till:
Kontorsservice
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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