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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 53

Ändring av föredragslistan




Justerare

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Ärende nummer 9: Minskad lokalyta per elev tas upp som
ärende nummer 3.
Ärendet Meddelanden läggs till som ärende 23.
Ärende 22 Folkhälsorådet, val utgår.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 54

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Minskning av semesterlöneskulden
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har fått i uppdrag att se över möjligheten att minska
semesterlöneskulden.
Det finns lagar och avtal som reglerar uttag och sparande av semester.
Föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att anta
personalchefens förslag för att minska semesterlöneskulden.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2013 att återremittera
ärendet för ett förtydligande under punkt 2 angående ledighet

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2012 § 23
Personalchefens skrivelse daterad den 11 december 2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 3

Beslut
Allmänna utskottet beslutar anta förslagen för att minska
semesterlöneskulden.

Kopia till:
Enhet stöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 55

Sammanträdesdatum
2013-05-29

IT-policy
Dnr 2013.0052.534

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har sedan tidigare en IT-policy antagen av
Kommunfullmäktige 2002-09-30 § 99 med förändringar gjorda 2003-0307. IT-området förändras och ett behov av en uppdaterad IT-policy har
funnits en längre tid., bland annat med tanke på utvecklingen av etjänster och olika nationella initiativ på området. Förslaget till ny ITpolicy 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

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
anta förslag till ny IT-policy för Norbergs kommun.

Kopia till:
IT-service
NVK
Sektorschefer
Informationsgruppen
Erik Lehto

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 56

Sammanträdesdatum
2013-05-29

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

Yrkanden
Gunnar Tiger (S) yrkar att instruktionerna i tillämpliga delar även bör
gälla de förtroendevalda.

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till ITsäkerhetsinstruktion för Norbergs kommun med tillägget att det i
tillämpliga delar även ska gälla de förtroendevalda.

Kopia till:
IT-service
NVK
Sektorschefer
Informationsgruppen
Erik Lehto

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 57

Sammanträdesdatum
2013-05-29

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

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
riktlinjer för sociala medier.

Kopia till:
IT-service
NVK
Sektorschefer
Informationsgruppen
Erik Lehto

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 58

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Krishanteringsplan och Kriskommunikationsplan
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.
Förslag till beslut är att Utbildnings- och övningsplanen antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2013
Utbildnings- och övningsplan daterad den 16 april 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att en justering görs i bilaga 3 § 1 från
arbetsutskottet till allmänna utskottet.

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
krishanteringsplanen antas och att Kriskommunikationsplanen antas och
ersätter nuvarande Informationsplan med tillägget att det i bilaga 3 § 1
ändras från arbetsutskottet till allmänna utskottet.

Kopia till:
Beredskapssamordnaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-29

Allmänna utskottet

§ 59

Förslag till utbildnings- och övningsplan
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.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och övningsplan daterad den 16 april 2013
Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar på ändringen att utbildning eller övning för
krisledningsnämnden ska ske minst en gång per mandatperiod.

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta Utbildnings- och
övningsplanen med ändringen att utbildning eller övning för
krisledningsnämndenska ske minst en gång per mandatperiod.

Kopia till:
Beredskapssamordnaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 60

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Minskad lokalyta per elev
Dnr 2012.0047.291

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott har gett barn- och
utbildningsutskottet i uppdrag att under året presentera en plan för
minskning av lokalyta per elev till samma nivå som jämförbara
kommuner. Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 23 april 2012
att planen presenteras senast i oktober 2012. Barn- och
utbildningsutskottet beslutade 20 oktober 2012 § 77 att avvakta med att
presentera en plan för minskning av lokalyta per elev till
ombyggnadsarbetet på Centralskolan är klart och den planerade flytten
av grundskoleverksamheten från Kärrgruvans skola är genomförd.
Kommunstyrelsen allmänna utskott beslutade den 28 november 2012 §
154 att uppdraget att presenter en plan för minskning av lokalyta per
elev till samma nivå som jämförbara kommuner ska redovisas senast i
mars 2013.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 29 oktober 2012 § 77
Allmänna utskottets protokoll den 28 november 2012 § 154
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2013 § 13
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 11 mars 2013 § 13

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att uppdraget anses vara utfört.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 61

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Skogsvård
Sammanfattning av ärendet
Det finns ingen skogsbruksplan för Norbergs kommuns skogsmark.

Beslutsunderlag
Muntligt information från Åsa Eriksson (S).

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i uppdrag att
före årsskiftet inkomma med en sammanställning över
kommunens markinnehav och tydliggöra vad som är
skogsinnehav.
2. Ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i uppdrag att
under året se över möjligheter till gallring och avverkning på
kommunens skogsmark.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(25)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 62

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Ändrat datum för budgetberedningen i augusti
Sammanfattning av ärendet
Ändrat datum för budgetberedning i augusti.

Beslutsunderlag
Muntlig information från Åsa Eriksson (S).

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att ändra datum för budgetberedningens
andra mötesdag i augusti till den 23 augusti 2013 och att i framtiden ha
en dag emellan mötesdagarna för möjlighet till rådrum

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12(25)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 63

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
budget
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Vid beredning inför allmänna utskottet i Norbergs kommun
sammanträde den 29 maj har Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) uppmanats komma inkomma med en
skrivelse som tydliggör vilka åtgärder som krävs för omhändertagande av
dagvatten samt förbud mot kvicksilver i gatubelysningen.

Beslutsunderlag
PowerPoint från NVK
Skrivelse daterad den 27 maj 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar på att ärendet återremitteras och att Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att till
budgetberedning i augusti inkomma med förslag till beslut gällande
omhändertagande av dagvatten samt utbyte av kvicksilver i
gatubelysningen.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att ärendet återremitteras och att Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att till
budgetberedning i augusti inkomma med förslag till beslut gällande
omhändertagande av dagvatten samt utbyte av kvicksilver i
gatubelysningen.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 64

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Förslag till Transportsystemanalys för Gävleborg
Dnr 2013.0058.501

Sammanfattning av ärendet
Region Gävle har tagit fram ett förslag till Transportsystemanalys som en
del av regionen utvecklingsstrategi (RUS). Fokus ligger på de funktionella
sambanden (över läns- och kommungränser) och infrastrukturen som
drivkraft för näringslivs- och regional utveckling. I sammafattningen
poängteras bland annat att för att stärka hållbar regional tillväxt i
Gävleborgs län är en stärkt rörlighet inom regionen och mellan
Gävleborg och andra regioner viktigt. Avesta, Fagersta, Hedemora,
Norbergs och Skinnskattebergs kommuner har avlämnat ett gemensamt
remissvar.

Beslutsunderlag
Transportsystemanalys för Gävleborg inkommen den 18 april 2013
Remissvar gällande transportsystemanalys för Gävleborg

Beslut
Allmänna utskottet godkänner inlämnat remissvar angående
transportsystemanalysen.

Kopia till:
Fagersta kommun
Avesta kommun
Hedemora kommun
Skinnskattebergs kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(25)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 65

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Anslag Västmanlands Kommuner och Landsting
2014
Dnr 2013.0062.106

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har ansökt om medel
för 2014.

Beslutsunderlag
VKL´s protokoll den 26 april 2013 § 8
VKL´s protokoll den 26 april 2013 § 7

Beslut
Allmänna utskottet beslutar enligt VKL.s förslag till finansiering enligt
följande:
1. Utvecklings- och utredningsfunktionen finansieras med
33 000 kr år 2014, anslaget tas ur medlemsavgifter.
2. Allmänna utskottet rekommenderar Kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet att finansiera Länsturismen.
3. Allmänna utskottet rekommenderar Socialutskottet att
besluta om finansiering av Taltidningen Ung företagsamhet
(UF) finansieras med 16 500 kr år 2014, anslaget tas ur
medlemsavgifter.
4. Vård och omsorgscollege finansieras med 11 000 kr år 2014.
5. Regionala strukturer för kunskapsutveckling (RESK)
finansieras med 2 700 kr år 2014, anslaget tas ur
medlemsavgifter.
6. Den digitala eHälsan finansieras med 8 800 kr år 2014,
anslaget tas ur medlemasavgifter.

Kopia till:
Socialutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands ekonominämnd
Eva Lundgren (NVE)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 67

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Representation samverkansorganen m.m
Dnr 2013.0077.917

Sammanfattning av ärendet
Vikten av att närvara i samverkansorganens sammanträden.

Beslutsunderlag
Muntlig information.

Yrkanden
Gunnar Tiger (S) yrkar att allmänna utskottet upprättar ett brev till aktiva
partier i fullmäktige och där påtalar vikten av att närvara i
samverkansorganen

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att upprätta ett brev till aktiva partier i
fullmäktige och där påtala vikten av att närvara i samverkansorganen.

Kopia till:
Socialdemokratern
Moderaterna
Vänsterparitet
Folkpartiet
Centerpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 68

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Idé från Näringslivsrådet angående skyltning av
fönster
Dnr 2013.0078.141

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) rapporterar från mötet med Näringslivsrådet och deras
upplevelser angående de tomma skyltfönster som finns i Norberg. Olika
förslag till åtgärder har diskuterats. Vidare rapporteras de förslag som
inkommit till förvaltningen.

Beslutsunderlag
Muntlig information.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Ställa sig bakom arbete och initiativ inom kommunstyrelsens
verksamheter att arbeta fram idéer för att fylla tomma
skyltfönster i Norberg.
2. De gärna ser Designkontoret som samordnande för de åtgärder
som kommer göras.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Designkontoret
Näringslivsrådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 69

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Välkomstbrev Folkhögskoleelever
Dnr 2013.0079.120

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson(S) föreslår att kommunen ska upprätta ett välkomstbrev
och skicka till alla nya elever på Bergslagens folkhögskola.

Beslutsunderlag
Muntlig information

Beslut
Allmänna utskottet uppdrar till ledningskontoret att skriva ett
välkomstbrev och skicka till alla nya elever på Bergslagens folkhögskola.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(25)
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Allmänna utskottet

§ 70

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Förteckning av icke avslutade ärenden
Dnr 2013.0080.913

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en lista över ärenden som inte har
avslutats.

Beslutsunderlag
Lista över icke avslutade ärenden

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utöka listan och
sortera bort avslutade ärenden.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att återremittera ärendet till ledningskontoret
för ett förtydligande.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 71

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Redovisning av motioner under beredning
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

Beslut
Allmänna utskottet tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 72

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2013.0082.914

Sammanfattning av ärendet
Det finns inga medborgarförslag under beredning.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 73

Sammanträdesdatum
2013-05-29

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

Beslut
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att anta de Lokala ordningsföreskrifterna.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(25)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 74

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Norra Västmanlands utbildningsförbunds nya
budget
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseordförande gruppen (KSO) föreslår en uppräkning till
NVU på 1, 5 % år 2014. Norbergs kommun har 26, 9 % av elever i
aktuell ålder.

Beslutsunderlag
Tabell från Norra Västmanlands ekonominämnd.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(25)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 75

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Meddelande
Sammanfattning av ärendet
Ordförandens muntliga meddelande:
 Unwind-festivalen är inställd
 Besök från Munkeldas kommun 28 maj
 Bergslagsakademin prövas som ett projekt under
Intresseföreningen Bergslaget .
Tidningen Expressen 24 maj om att 100% i Socialstyrelsens
undersökning svarat att de är ganska eller mycket nöjda med sitt
särskilda boende
Arne Pettersson:
 Rapport från möte med Kreditgarantiföreningen
Skriftliga meddelanden:
 Centrala samverkansgruppens protokoll den 27 mars 2013
 Folkhälsorådets protokoll den 15 mars 2013
 Folkhälsorådets protokoll den 19 april 2013
 Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och
andra samverkansfrågors protokoll den 12 april 2013
 Intresseföreningen Bergslagets protokoll den 9 april 2013
 Kommunala handikapprådets protokoll den 6 mars 2013
 Kollektivförvaltningens länsdelssamråds protokoll den 22
april 2013
 Kollektivtrafikgruppens minnsanteckningar den 14 maj 2013
 Kollektivtrafiknämndens protokoll den 25 mars 2013
 Kommunala pensionärsrådets protokoll den 20 mars 2013
 Lönenämndens protokoll den 12 april 2013
 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
förbundsdirektionens protokoll den 28 februari 2013
 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
förbundsdirektionens protokoll den 21 mars 2013
 Norra Västmanlands samordningsförbunds protokoll den 18
mars 2013
 Norra Västmanlands Utbildningsförbund
förbundsdirektionens protokoll den 24 april 2013
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Norra Västmanlands Utbildningsförbund
förbundsdirektionens protokoll den 25 mars 2013
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund direktionens
protokolld en 21 mars 2013.
Västmanland- Dalarnas miljö- och bygnnadsnämnds
protokoll den 26 februari 2013
Västmanlands Kommuner och Landstings protokoll den 29
april 2013

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av redovisade meddelanden.
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