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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 76

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Deltagarlista
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, Kommunstyrelsens
kultur-, idrotts- och fritidsutskott:
Ingela Andersson, sektorschef, Elizabeth Pettersson (S), ordförande
KIFU, Ing-Marie Pettersson Jenssen, enhetschef KIFF, Annika Hanses,
ekonom.
Kommunstyrelsens socialutskott:
Lennart Skansfors (C), ordförande, Liselott Eriksson, sektorschef
René Lööv, ekonom
Kommunstyrelsens allmänna utskott:
Åsa Eriksson (S) ordf, Staffan Mood, kanslichef, Eva Lundgren,
ekonom.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund:
Harold Nilsson, förbundschef, Gunilla Person (S) vice ordförande
Norra Västmanlands Utbildningsförbund:
Göran Wänglöf, förbundschef , Henning Bask (S) ordförande
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund:
Per Jansson (S), ordförande och Mats Jansson, förbundschef
Tillväxtgruppen i norra Västmanland:
Anette Eriksson, operativ chef och Anna-Karin Larsson, ekonom, Stig
Henriksson (V), ordförande
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: Anna Kuylenstierna,
förvaltningschef, Ann-Christine Andersson (V), ordförande.
Lönenämnden:
Ulla-Britt Ljung, lönechef
Övriga deltagare vid föredragning av budgetförutsättningar kl 8:00-8:30:
Pia Nyström Vårdförbundet
Sari Elsilä Vision
Johanna Lindgren Lärarförbundet
Birgitta Andersson FSA

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 77

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av budget 2014
och plan för 2015-2016
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Punkten behandlas under onsdagen den 21 augusti 2013
Ekonomichefen går igenom budgetläget inför 2014–2016. Till denna del
har utöver samverkansorgan och utskotten även gruppledare i
fullmäktige, företrädare för fackliga organisationer och revisionen bjudits
in.
Därefter redovisar representanter för kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan sina verksamheter inför budget- och planperioden
2014–2016 (deltagare, se § 76).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 78

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Norbergs kommuns budget för 2014 med plan för
2015 och 2016
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2014–2016 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 20–21 mars 2013, § 28.
1. Resultatmålet 2014 är 1 000 000 kr
2. Anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsmedel minskas med
500 000 kr 2014.
3. Anslaget till kommunstyrelsens medlemsavgifter minskas med
300 000 kr 2014.
4. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ram ökas med 50 000 kr till
föreningsbidrag 2014
5. Den demografiska budgetmodellen införs stegvis med 25 % per
år från och med år 2014. Det stegvisa införandet innebär
minskad kostnad 2014 med 1 600 000 kr.
6. Planerat extra anslag på 1 000 000 kr till underhållsåtgärder till
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund anslås inte 2014
7. Hyressänkningar på grund av internräntesänkning förs från
utskottens budgetar till finansförvaltningen
8. Planerat anslag till trygghetsboende, tomhyror, minskas med
100 000 kr till 200 000 kr 2014 - 2016
9. De preliminära ramarna justeras med ytterligare sammantaget
750 000 kr och ledningsgruppen ges i uppdrag att tillsammans
med utskotten till senast 30 juni redovisa
kostnadsbesparingsåtgärder med detta belopp

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 78 (forts)
Inför allmänna utskottet behandling av budget för 2014 med plan för
2015 och 2016 den 23 augusti 2013 har planeringsförutsättningarna
reviderats av ekonomiförvaltningen.

Beslut
Allmänna utskottet föreslår budgetramar för åren 2014-2016 enligt av
ekonomiförvaltningen upprättad handling ”Planeringsförutsättningar
2014-2016” med följande ändringar:
Förslag till kommunstyrelsen
1. Till Arkiv Västmanland tilldelas årligen 10 000 kronor, detta
finansieras via medlemsavgifter.
2. Allmänna utskottet omfördelar inom ram medel från
personalsektionen till utvecklingsmedel. Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel fastställs till 1 500 tkr år 2014.
Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
3. Resultatmålet för 2015 och 2016 fastställs till 1% av skatter och
generella statsbidrag, vilket motsvarar 2 995 tkr för år 2015 och 3
093 tkr för år 2016.
4. Budgeten är baserad på folkmängd 2013-06-30, 5 595 invånare.
Kommunstyrelsens driftbudget

5. Anslaget till medlemsavgifter under kommunstyrelsens allmänna
utskott minskas med 130 tkr årligen för de hyreskostnader som
avtalats med Karbenning Ekonomiska Förening. Medlen
överförs till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott.
Detta innebär att allmänna utskottet tilldelas ett anslag på 13 676
tkr år 2014, 14 209 tkr år 2015 och 14 653 tkr år 2016.
6. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
utökas med 100 tkr till uppväxlingspengar samt med 50 tkr för

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(44)

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 78 (forts)
ökat föreningsstöd år 2014, 2015 samt 2016. Anslaget till kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet ökas därutöver med 130 tkr för de
hyreskostnader som avtalats med Karbenning Ekonomiska
Förening, detta innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 8 791
tkr år 2014, 8 973 tkr år 2015 och 9 223 kronor år 2016.
7. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
fastställs till 89 801 tkr år 2014, 92 797 tkr år 2015 och 96 740 tkr
år 2016.
8. Anslaget till kommunstyrelsens socialutskott utökas med 450 tkr
kronor för äldreomsorgskostnader år 2014, 2015 och 2016.
Sociala utskottet tilldelas 350 tkr av de tidigare öronmärkta
prestationsbaserade medlen för teknikutveckling inom
äldreomsorgen år 2014. Utskottet är välkommet att äska
ytterligare medel för kompetensutveckling för personal när
möjligheten till kommungemensam planering har diskuterats.
Detta innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 113 054 tkr år
2014, 118 274 tkr år 2015 och 122 904 tkr år 2016.
Kommunfullmäktiges driftbudget
9. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ökade
anslag om 100 tkr för åtgärder i gatubelysningen för år 2014 och
200 tkr år 2015 och år 2016. Detta innebär att förbundet tilldelas
ett anslag på 12 210 tkr år 2014, 12 590 tkr år 2015 och 13 197
tkr år 2016.
10. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på
29 400 tkr år 2014, 30 005 tkr år 2015 och 30 622 tkr år 2016.
11. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag på
4 496 tkr år 2014, 4 586 tkr år 2015 och 4 678 tkr år 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 78 (forts)
12. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett
anslag på 2 518 tkr år 2014, 2 567 tkr år 2015 och 2 618 tkr år
2016.
13. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag 850 tkr år
2014, 866 tkr år 2015 och 884 tkr år 2016.
14. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på
3 682 tkr år 2014, 3 785 tkr år 2015 och 3 913 tkr år 2016.
15. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på
160 tkr år 2014, 163 tkr 2015 och 166 tkr år 2016.
16. Valnämnden tilldelas 350 tkr för år 2014

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 79

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Uppdrag från budgetberedningen i mars 2013
Dnr 2013.0001.910

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottets uppdragsbeslut till budgetberedningens fortsatta
sammanträde i augusti 2013:
1. Tillväxtgruppen ges i uppdrag att till augusti inkomma med en
jämförelse av hur mycket pengar Norbergs kommun avsätter till
näringslivsutveckling (inkl. Tillväxtprogrammet) per invånare i
relation till jämförbara kommuner.
2. Socialutskottet ges i uppdrag att:
○ till augusti redovisa hur många tjänster Individ- och
familjeomsorg i Norbergs kommun har per invånare i
relation till jämförbara kommuner.
○ till augusti redovisa åtgärder för att sänka
försörjningsstödskostnaderna
○ till augusti redovisa ekonomiska vinster med
servicelinjen Norbergar´n i förhållande till ordinär
färdtjänst.
3. Ledningsgruppen ges i uppdrag att till augusti komma med
förslag till hur fördela tillgängligt investeringsutrymme mellan
utskotten 2014.
4. All individstatistik ska från 2014 vara könsuppdelad
5. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till augusti
redovisa ekonomiska konsekvenser av flytt av
grundskoleverksamheten från Kärrgruvans skola.
6. Kultur- idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att till augusti
redovisa ekonomiska konsekvenser av att ingå i sektor Barn och
utbildning.
7. Ekonomichefen ges i uppdrag att till augusti komma med förslag
till nya principer för investering/drift.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 20,21 mars 2013 § 29

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att budgetberedningen uppdrar åt
Kommunstyrelsens ordförande att initiera en diskussion tillsammans

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 79 (forts)
med Fagersta kommun om vilken typ av näringslivsarbete man vill
bedriva i framtiden.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att initiera en
diskussion med Fagersta kommun om hur vi ska bedriva
näringsverksamheten i framtiden.
2. allmänna utskottet har tagit del av socialutskottets redovisning av
uppdragen från mars 2013.
3. allmänna utskottet har tagit del av ledningskontorets skrivelse
och godkänner rapporten.
4. uppdra till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund att
tillsammans med Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet till mars
2014 komma med förslag på hur tomställda lokaler kan användas
och kostnaden för lokalbanken minska.
5. utskottet har tagit del Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
rapportering om ekonomiska konsekvenser av att ingå i samma
sektor som barn och utbildning och godkänner rapporten.
6. godkänna förslaget till besparingsfördelning 2014 från Norra
Västmanlands ekonominämnd.
7. godkänna Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
redovisning av uppdrag.
8. Ekonomichefen ges i uppdrag att till mars 2014 utreda de
ekonomiska möjligheterna till satsningar i kommunens
bostadsbestånd. Som inriktning beslutas att 8 Mkr/år ska avsättas
under en tvåårsperiod om det kommande mandatperiod ges
statligt stöd för ROT-renovering av allmännyttan.
9. Allmänna utskottet beslutar att eventuella extraordinära intäkter
2014 ska vikas för extra underhållsanslag till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.
10. Allmänna utskottet uppdrar åt ordförande att upprätta ett förslag
till fördelning av utvecklingsmedel 2014 till Kommunstyrelsen i
september.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 79 (forts)

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 81

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Skattesats för år 2014
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2013 års
skattesats.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Omsättning av lån
Dnr 2011.0192.942

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest kräver ett formellt beslut för varje nyupplåning men
även vid omsättning av lån.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
besluta enligt följande:
Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2014 omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning år 2014.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Principer för investering/drift
Dnr 2013.0086.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen har fått i uppdrag att föreslå nya principer för om en
åtgärd ska betraktas som drift eller investering. Bakgrunden till uppdraget
var det nya huvudregelverket för redovisning (K3) som föreskriver så
kallad komponentavskrivning. Komponentavskrivning innebär att om en
materiell anläggningstillgång består av betydande komponenter, som
förväntas förbrukas under olika perioder.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 1 juli 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att nuvarande principer för om en åtgärd ska
betraktas som drift eller investering kvarstår.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Förvaltning av Norbergs kommuns stiftelser
Dnr 2013.0086.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tillsammans med
kommunens bank, Nordea Bank AB, gjort en översyn av förvaltningen
av Norbergs kommuns stiftelser.
Norbergs kommun förvaltar de fem stiftelserna Samfond 1, Samfond 3Anders Johanssons minnesfond, John Bromans studiefond samt Evert
Lymans fond.
Ett förslag till hantering är så kallad samförvaltning. Samförvaltning
grundar sig på en bestämmelse i stiftelselagen som medger att stiftelser
placerar kapital gemensamt med andra stiftelser. Det innebär att varje
stiftelse fortfaranade är suverän och äger sina egna tillgångar.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 24 juni 2013

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta :
1. Förvaltningen av Norbergs kommuns stiftelser sker i form av
samförvaltning.
2. Samförvaltningen får namnet Samförvaltade stiftelser Norbergs
kommun.
3. Norra Västmanlands ekonominämnd utser personer som har rätt
att företräda Norbergs kommuns samförvaltning gentemot
Nordea Bank AB.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Budget för 2014 samt flerårsplan för 2015-2016
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Förbundschefen redovisar samrådsförslag till budget 2014 samt
flerårsplan 2015-2016 vad avser drift och investeringar för Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) verksamhet åt Fagersta
och Norbergs kommuner.
Ekonomichefen har i § 79 getts i uppdrag att till mars 2014 utreda de
ekonomiska möjligheterna till satsningar i kommunens bostadsbestånd.
Som inriktning beslutas att 8 Mkr/år ska avsättas under en tvåårsperiod
om det kommande mandatperiod ges statligt stöd för ROT-renovering
av allmännyttan.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll NVK den 30 maj 2013 § 93
Sammanfattning av budgetförslag 2014 och flerårsplan 2015-2016
daterad den 16 maj 2013

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till
budget 2014 samt fleråsplan för 2015-2016.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Kommunala lån, uppdrag konsekvens
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare beslutat om lån till föreningar. Lånen ska
amorteras/återbetalas och vid skilda tillfällen har diskussionen
uppkommit om förutsättningar för detta.

Beslutsunderlag
Muntlig information från Ekonomichefen

Beslut
Ekonomichefens ges i uppdrag att till kommande allmänna utskottsmöte
redovisa en konsekvensbeskrivning för olika handlingsalternativ för de
kommunala lånen.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Budgetförslag 2014 med plan för 2015-2016 Norra
Västmanlands ekonominämnd
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har upprättat ett förslag till
budget 2014 med plan 2015-2016. Budgetförslaget innehåller även
effektmål för 2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 22 maj 2013
Budgetförslag 2014-2016

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till
budget 2014 och plan för 2015-2016.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har under budgetberedningen diskuterat fördelningar
av utvecklingsmedel/medlemsavgifter. Anslaget är inte helt fördelat.

Beslutsunderlag
Bilaga sammanställning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Beslut
Allmänna utskottet föreslår att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, Västmanland- Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd samt utskotten att till kommunstyrelsens sammanträde
den 9 september inkomma med äskanden till åtgärder av engångskaraktär
som bidrar till ökad måluppfyllelse i budget 2013 och framåt.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 89

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Ung företagsamhet finansiering 2013
Dnr 2013.0036.141

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet i Västmanland har inkommit med en ansökan om
verksamhetsstöd för 2013.

Beslutsunderlag
Västmanlands Kommuner och Landstings protokoll den 13 februari
2013 § 7

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Ung Företagsamhet Västmanlands ansökan beviljas med 9 458
kronor för år 2013.
2. Pengarna tas ur medlemsavgifter.

Kopia till:
Ung Företagsamhet i Västmanland
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Västmanlands Kommuner och Landsting
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 90

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Reglering av pensionskostnader, Norra
Västmanland Utbildningsförbund
Dnr 2013.0083.619

Sammanfattning av ärendet
Efter bytet av pensionsadministratör från SPP till KPA år 2012
upptäcktes att Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) felaktigt
har belastats med pensionskostnader som skulle ha belastat Fagersta
kommun. Felet avser pensioner intjänade före 1998. Nyckeln som
fördelar pensionskostnader mellan Fagersta kommun och NVU föll bort
vid förra bytet av pensionsadministratör. Perioden
oktober 2008 till oktober 2012 har påverkats. Fagersta kommun kommer
därför att under år 2013 betala tillbaka totalt ca 1 000 tkr till
Skinnskattebergs och Norbergs kommuner. Återbetalningen belastar
Fagersta kommun och administreras av NVE. NVU påverkas inte år
2013.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 6 augusti 2013

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 91

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Revisionsberättelse för år 2012, åtgärder
Dnr 2013.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013 om ansvarsfrihet för
2012 år förvaltning. Till revisionsberättelsen bifogades en
revisionsrapport. Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tar del
av revisionsberättelsen och revisionsrapporten samt överlämnar
handlingarna till Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning (NVE).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2013

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att ta del av
revisionsberättelsen och revisionsrapporten avseende 2012 samt delge
Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) handlingarna.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 92

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2013.003.901

Sammanfattning av ärendet

Justerare

Nr Beslut
11. Förhandlingsprotokoll med
Hyresgästföreningen Region
Aros-Gävle gällande
tilläggsisolering kattvindar i
12 lägenheter på skallberget
som delvis ska belasta hyran.

Beslutsdatum
2013-03-13

Delegat
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

12. Ansökan om
lantmäteriförättning, Tinget
7- Rutgården och Lövets,
även Norbergsby 64:1. Avser
avstyckning/
Fastighetsreglering

2013-03-15

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

13. Svaromål- Lars Erik
Jernström ./. Norbergs
kommun ang prövning av
förhandlingsöverenskommels
e, Svanen, Esbjörnsvägen 18
A.

2013-04-09

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

14. Nyttjanderätt tillfällig
parkering kv Kronan,
130727- -0728, Norbergs
Cykelklubb
(Engelbrektsturen)

2013-04-15

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

15. Ansökan om
lantmäteriförättning Kylsbo
1:3, Kärrgruvans skola p g a
försäljning

2013-04-23

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

16. Tilldelningsbeslut som
tilldelats Envix Nord AB
gällande Miljötekniska
marknadsundersökningar av

2013-05-07

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Utdragsbestyrkande

23(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 92 (forts)
nedlagda deponier i
Västmanlands län.
17. Avtal med Norbergs
Hembygdsförening angående
överlåtelse av
vägbelysningsanläggning
längs den enskilda vägen från
G:a Fagerstavägen söderut
genom Karlberg

Justerare

2013-05-23

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

18. Markupplåtelse för ny
2013-06-18
vattenledning på det allmänna
ledningsnätet för att
möjliggöra rundmatning i
Kärrgruvan. Är anställd till
Trafikverket där fastighetetn
Kylsbo 1:2 blir berörd.

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

19. Markupplåtelse för ny
2013-06-18
vattenledning på det allmänna
ledningsnätet för att
möjliggöra rundmatning i
Kärrgruvan samt
ersättningserbjudande. Är
ställd till Håkan Johansson
där fastigheten Kallmora
1:112 och Norbergsby 7:13
blir berörda.

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

20. Markupplåtelse för ny
2013-06-18
vattenledning på det allmänna
ledningsnätet för att
möjliggöra rundmatning i
Kärrgruvan samt
ersättningserbjudande. Är
ställd till Anna-Lisas
Engbloms dödsbo där
fastigheten Norbergsby 13:22
blir berörd

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Utdragsbestyrkande

24(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 92 (forts)
21. Nyttjanderättsavtal med Brf
Pilen, Norbergsby 16:27.
Ersätter tidigare avtal om
lekplats på området som
numera upphört och nu görs
om till gräsmatta som Brf
Pilen sköter

2013-07-01

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

22. Överenskommelse om
tillträde till vägområde med
Trafikverket gällande
Ledningsrätt vattenledning
Norberg Norbergsby 7:13 m
fl, Kärrgruvan

2013-07-10

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 93

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Norbergs kommuns bostadsbestånd
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade den 21 mars 2012 att uppdra Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) att under 2012 ta fram
en långsiktig plan för kommunens bostadsfastighetsbestånd.
På allmänna utskottets möte den 23 januari 2013 beslutades att de
politiska partierna bör diskutera frågan gällande Norbergs
bostadsbestånd samt en långsiktig plan med densamma.
Allmänna utskottet beslutade den 20,21 mars 2013 att remittera ärendet
till partierna.

Beslutsunderlag
Långsiktig plan för Norbergs bostadsbestånd daterad den 5 december
2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 8
Remiss daterad den 28 januari 2012
Allmänna utskottets protokoll den 20,21 mars 2013 § 30
Remissvar från vilket Socialdemokraterna inkommet den 10 juni 2013
Remissvar från Vänsterpartiet inkommet den 26 juni 2013

Beslut
Allmänna utaskottet beslutar att kommunstyrelsens ordförande får i
uppdrag att till nästa möte den 2 oktober redovisa ett förslag till beslut
utifrån inkomna yttranden.

Kopia till:
Åsa Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 94

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

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 upprättad av ledningskontoret

Beslut
Allmänna utskottet tar del av förteckningen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 95

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Motion om bildande av ett stor-NVU
Dnr 2012.0116.910

Sammanfattning av ärendet
En motion om bildande av ”stor-NVU”– en för Fagerstas, Norbergs och
Skinnskattebergs kommuner gemensam organisation för grund- och
gymnasieskolan samt vuxenavdelningen har inkommit. För ärendets
beredning remitterades förslaget till de berörda kommunerna för
yttrande.
Kommunstyrelsen föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Remissvar Norberg daterat den 3 april 2013
Yttrande från Skinnskattebergs kommun inkommet den 27 februari 2013
Yttrande från Fagersta kommun inkommet den 14 mars 2013
Förbundsdirektionens arbetsutskotts protokoll NVU sen 20 februari
2013 § 6
Motion inkommen den 20 september 2012
Tjänsteskrivelse daterad den 30 juli 2013

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
med anledning av övriga ägarkommuners bristande intresse avslå
motionen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 96

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

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, två motioner redovisas

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 6 maj 2013
Motion inkommen den 10 juni 2013

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 97

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Ombildning av Vafab miljö AB till
kommunalförbundet VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Den 13 juni godkände en extra bolagsstämma för Vafab Miljö AB
förslaget att rekommendera ägarkommunerna att genom beslut i
respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till
kommunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom
bolaget överförs till kommunalförbundet.
Utvärderingen som ligger till grund för förslaget till ombildning är
omfattande och har genomförts under ledning av Västmanlands
Kommuner och Landsting (VKL).

Beslutsunderlag
Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av Kommunalförbundet
VafabMiljö
Förslag till förbundsordning jämte bilagor för Kommunalförbundet
VafabMiljö (tillika bilaga 1 till Konsortialavtalet)
Aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktierna i VafabMiljö AB
Förslag till överenskommelse med kommunalförbundet VafabMiljö att
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund under en
övergångsperiod mot uppskattad självkostnad för VafabMiljös räkning
svarar för kundservice, fakturering, information och administration av
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa i Norbergs kommun.
Skrivelse från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund daterad
den 14 augusti 2013

Yrkande
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds skrivelse med tillägget att Norbergs kommun
förutsätter att kommunalförbundet styrs av en mindre förbundsdirektion
och föreslår fullmäktige att utse en ledamot och en ersättare för 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 97 (forts)
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att:
1. Bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, godkänns.
2. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet,
VafabMiljö, godkänns.
3. Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt
reglemente för direktionen, antas.
4. Norbergs kommuns aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåts till
kommunal-förbundet VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till
aktieöverlåtelseavtal.
5. Norbergs kommun utser A till ordinarie ledamot i direktionen för
kommunalförbundet VafabMiljö och B till ersättare i direktionen.
6. Norbergs kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i
förbundsordningen, att Enköping och Heby kommuner får utträda ur
kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att en
ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse
om utträdet träffats mellan medlemmarna.
7. Norbergs kommun återtar från och med den 1 januari 2014 från
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdraget att ansvara för
den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering, upprätta
förslag till renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan samt
fullgöra de uppgifter rörande insamling av avfall som åligger
kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning
under förutsättning att kommunalförbundet VafabMiljö bildas och från
samma tidpunkt övertar motsvarande renhållningsansvar.
8. Norbergs kommun, genom Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK), som förvaltar kommunens fasta
anläggningar, tecknar en särskild överenskommelse med
kommunalförbundet VafabMiljö att NVK tillsvidare under en
övergångsperiod mot uppskattad självkostnad för VafabMiljös räkning
svarar för kundservice, fakturering, information och administration av
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa i Norbergs kommun i
huvudsaklig överensstämmelse med bifogat förslag till överenskommelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 97 (forts)
9. Norbergs kommun bemyndigar Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, som förvaltar kommunens fasta anläggningar,
att teckna en särskild överenskommelse med kommunalförbundet
VafabMiljö att tillsvidare för Norbergs kommuns räkning bibehålla det
egna omhändertagandet av viss typ av eget verksamhetsavfall.
10. Norbergs kommun förutsätter att kommunalförbundet styrs av en
mindre förbundsdirektion och föreslår fullmäktige att utse en ledamot
och en ersättare för 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 98

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Kommunens styrprocess
Dnr 2012.0109.901

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-08-27,29 § 78 fick
kanslisektionen i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram och
dokumentera en styrprocess för kommunen.
Förvaltningen har utarbetat förslag till ”Styrsystem i Norberg, för
politiker och anställda i Norbergs kommun” (bilaga).
Dokumentet har processats fram i kommunens ledningsgrupp. Ett
förslag till dokument har lämnats till ledningsgruppen och
kommunalrådet och sedan har dokumentet reviderats utifrån deras
synpunkter. Samverkan med arbetstagarorganisationerna tas upp i texten,
”Samverkansavtalet med arbetstagarorganisationerna” beskrivs kort

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2013
Förslag till Styrsystem i Norberg

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta ”Styrsystem i Norberg, för politiker
och anställda i Norbergs kommun” och att dokumentet gäller från 2014
med tillägget att en årlig översyn av dokumentet görs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 99

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Uppföljning av Översiktsplan för Norbergs
kommun genomförandeplan
Dnr 2012.0029.212

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av allmänna utskottet Norbergs kommun har en arbetsgrupp
arbetat med att ta fram en genomförandeplan för den
kommunomfattande översiktsplanen som antogs av fullmäktige 2011.

Beslutsunderlag
Översiktplan
Rapport daterad den 8 juli 2013

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av rapporten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 100

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Ordförandens muntliga meddelande:
1. Arbetsmiljögruppen Svealand, företagshälsovård.
2. Avslag från Tillväxtverket angående ansökan från
Tillväxtgruppen.
3. Deltog på seminarium i Almedalen om gruvor, välbesökt.
4. Arbetsgivare anställa arbetslösa ungdomar, 3 st anställdes.
5. Hyresgäster Bruksbo.
Muntlig information från kommunsekreteraren:
6. Medborgarundersökning SCB, information.

Skriftliga meddelanden:
 Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågors protokoll den 14 juni 2013
 Arbetsmiljögruppen Svealand extra årsmöte den 28 juni 2013
 Folkhälsorådet Fagersta Norbergs protokoll den 20 juni 2013
 Intresseföreingen Bergslagets protokoll den 16 maj 2013
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 7 augusti
2013
 Minnesanteckningar Kollektivtrafikberedningen den 27 maj 2013
 Kommunala pensionärsrådets protokoll den 29 maj 2013
 Minnesanteckningar från Folkhälsorådet den 22 maj 2013
 Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll den 22 maj 2013
 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den
25 april 2013
 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den
30 maj 2013
 Norra Västmanlands Samordningsförbunds protokoll den 22 maj
2013 § 17
 Norra Västmanlands Samordningsförbunds protokoll den 22 maj
2013
 Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund direktionens protokoll
den 30 maj 2013
 Styrgruppen upphandlingssamarbete protokoll den 27 maj 2013


Justerare

Utdragsbestyrkande

35(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

§ 100 (forts)






Västmanland- Dalarnas miljö- och byggnadsnämnds protokoll
den 2 april § 39
VafabMiljö protokoll den 13 juni 2013
Valnämndens protokoll den 4 juni 2013
Västmanland- Dalarnas miljö- och byggnadsnämnds protokoll
den 7 maj 2013
Västmanland- Dalarnas miljö- och byggnadsnämnds protokoll
den 11 juni 2013

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 101

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Förfrågan om köp av del av Norberg Norbergsby
7:69
Dnr 2013.0091.260

Sammanfattning av ärendet
Från Patrik Eriksson, ägare till Norbergsby 13:107 och 13:108, föreligger
en framställan om att få köpa ca 3000 kvm av kommunens fastighet
Norberg Norbergsby 7:69.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 31 juli 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att underlaget till Kommunstyrelsen ska
kompletteras med Erikssons skiss samt en karta över kommunens
markinnehav i området.
Förslag till kommunstyrelsen
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att
undersöka möjligheten till samarbete med fastighetsägaren i enlighet med
föreliggande förslag.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 102

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Arbetsplatsklassikern
Dnr 2013.0100.773

Sammanfattning av ärendet
Arbetsplatsklassikern är en digital hälsoplattform där alla kan delta. Det
är ett året-runt-verktyg som innehåller den stora och mest effektiva
motionsidrotterna; löpning, simning, cykling och längdskidor.
Föreslås att erbjuda samtliga medarbetare att delta i
Arbetsplatsklassikern under 2014 som ett led i vårt hälsofrämjande
arbete samt att deltagaravgiften tas från de 500 kronor per medarbetare
som avsatts för hälsofrämjande åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2013

Beslut
Norbergs kommun ska erbjuda samtliga medarbetare att delta i
Arbetsplatsklassikern under 2014 som ett led i vårt hälsofrämjande
arbete samt att deltagaravgiften i förekommande fall tas från de 500
kronor per medarbetare som avsatts för hälsofrämjande åtgärder

Kopia till:
Enhet stöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 103

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Den attraktiva regionen
Dnr 2013.0101.106

Sammanfattning av ärendet
Den attraktiva regionen syftar till att uteveckla sambandet och samspelet
mellan regionala utvecklingsfrågor och planeringsprocessen för
infrastruktur. Målet med projektet är:
 Fördjupa kunskaperna kring hur fysisk planering och
infrastrukturplanering kan samspela så att regional utveckling, ett
miljöeffektivt transportsystem och social hållbarhet gynnas.
 Utveckla metodik för att hantera intressekonflikter inom
transportplaneringen mot bakgrund av olika befolknings-,
närings- och naturresursmässiga förutsättningar i respektive
län/region.
 Skapa kompetenshöjning hos berörda aktörer (från policyskapare
och regelutformare till planupprättare och projektansvariga).

Beslutsunderlag
Bre Länsstyrelsens inkommer den 19 augusti 2013
PM Länsstyrelsens daterat den 15 augusti 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar tacka ja till deltagande i projektet den
Attraktiva Regionen samt utser Åsa Eriksson (S)) till styrgruppen, med
Pratima Åslund (V) som ersättare, samt Ulla-Britt Ljung till
arbetsgruppen.

Kopia till:
Länsstyrelsen
Ulla-Britt Ljung
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 104

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Allmänna utskottets effektmål, budget och plan
2014-2016
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om målområden och inriktningsmål.
Effektmål skall beslutas för kommande budget och planperiod.
Förvaltningen föreslår att nuvarande effektmål i princip även gäller för
budget och plan 2014-2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att nuvarande effektmål i princip även gäller
för förvaltningens fortsatta bredningsarbete med budget och plan 20142016.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 105

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Äskande av prestationsbaserade medel
socialutskottet
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en
överenskommelse om ”sammanhållen vård och omsorg för de mest
sjuka äldre 2012”. Äldre personer med omfattande och komplexa vårdoch omsorgsbehov är en växande grupp. SKL gick 2010 in i en
överenskommelse med Socialdepartementet som sträcker sig fram till
2014. Årskiftet 2012/2013 tilldelades Norbergs kommuns
prestationsmedel motsvarande 2,1 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterade den 8 augusti 2013

Beslut
Allmänna utskottet har i § 78 särskilt behandlat ärendet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 106

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Skolskjuts Kärrgruvan
Dnr 2013.0103.623

Sammanfattning av ärendet
I och med att fler barn i Kärrgruvanområdet är berättigade till skolskjuts
har äldre barn inte längre samma möjlighet att åka med bussen ”i mån av
plats” till skolan i Norbergs centrum. Flera föräldrar är oroliga för om
barnens skolväg är säker nog.

Beslutsunderlag
Muntligt från kommunstyrelsens ordförande

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Anslå två basbelopp ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel till
barn- och utbildningsutskottet för att kortsiktigt lösa den
uppkomna skolskjutssituationen.
2. Allmänna utskottet förutsätter att barn- och utbildningsutskottet
löser situationen långsiktigt.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 107

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Utvecklingskonferens 2014
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Den årliga Utvecklingskonferens för politiker och tjänstemän har till
syfte att diskutera och planera för det kommande året. I och med att
kommande år är valår, och ingen vid tillfället vet vilka politiker som
kommer att styra kommunen, är det tveksamt vilken funktion
konferensen kan fylla.

Beslutsunderlag
Muntligt från Kommunstyrelsens ordförande

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att utvecklingskonferensen 2014 ställs in och
uppdrar åt ledningskontoret att arrangera en kommungemensam
konferens för verksamheterna.

Kopia till:
Ledningskontoret
Samtliga utskott
Samtliga gruppledare i partierna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 108

Sammanträdesdatum
2013-08-21,23

Idrottshall, val av arbetsgrupp
Dnr 2008.0127.821

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett inriktningsbeslut att Norbergs kommun ska bygga en ny
idrottshall.

Beslutsunderlag
Muntligt från Kommunstyrelsens ordförande.

Yrkande
Björn Larsson Björnberg (S) yrkar att kommunstyrelsen utser en av
politiker bestående idrottshallsgrupp för att tillsammans med andra
möjliga intressenter diskutera alternativa sätt för en
idrottshallsbyggnation.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utser ett antal personer till en idrottshallsgrupp för att
tillsammans med andra möjliga intressenter diskutera alternativa sätt för
en idrottshallsbyggnation.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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