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Sammanträdesdatum
2014-11-26

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014,
09.00-11.15.

Beslutande

Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice
ordförande, Johan Stråhle (S), Lisa Bäckman (V), §§ 111-119,
Mikael Bolinder (M), Stig Bergman (V), ersättare, §§120-123.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Andreas Johansson,
kommunsekreterare, Johanna Odö (S), ersättare.

Justerare

Lisa Bäckman, §§ 111-119, Åsa Eriksson, §§ 120-123.

Justeringsdatum

2014-12-02

Underskrifter

Sekreterare

§§ 111-123
Andreas Johansson

Ordförande

Kent Persson
Justerare

Lisa Bäckman, Åsa Eriksson
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 111

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – Samverkansavtal om utbyggnad av fiberbaserad ITinfrastruktur i Norbergs kommun, tas upp som ärende nummer 3.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 112

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Samverkansavtal om utbyggnad av fiberbaserad
IT-infrastruktur i Norbergs kommun
Dnr 2013.0147.534

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett förslag till samverkansavtal från TeliaSonera
Sverige AB.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2014, § 11, bland annat:
”2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges uppdraget att
utarbeta en enklare handlingsplan för genomförandet av
bredbandsstrategin som kan redovisas till kommunstyrelsens
budgetberedning i augusti 2014.”
För att i möjligaste mån undvika dubbla kostnader och olägenheter
genom uppgrävning av eller fräsning i nyasfalterade ytor är det angeläget
både för en samarbetspartner och Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) att få till en samplanering mellan
utbyggnaden av infrastruktur och beläggningsunderhållet. Den osäkerhet
som nu råder om utbyggnaden om IT-infrastruktur och som en följd
härav bromsat beläggningsunderhåll är inte bra när det finns ett stå stort
behov av sådana åtgärder. NVK anser att det är angeläget att skyndsamt
få till ett samverkansavtal så att planeringsförutsättningarna kan klarna.

Beslutsunderlag
NVK: s skrivelse den 24 november 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar allmänna utskottet besluta att:
1. Skrivelsen från norra Västmanlands kommunalteknikförbund
redovisas i kommunfullmäktige.
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att fatta
ordförandebeslut.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-11-26

§ 112 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Skrivelsen från norra Västmanlands kommunalteknikförbund
redovisas i kommunfullmäktige.
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att fatta
ordförandebeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 113

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Medborgarförslag om att Norbergs kommun ska
stå för hjärtstartare
Dnr 2014.0076.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska köpa in eller
hyra hjärtstartare för placering på Coop och ICA.
Ledningskontoret har skickat förslaget till södra Dalarnas
räddningstjänstförbund (SDR) på remiss för fortsatt beredning av
ärendet.
Remissvaret från SDR redogör för kostnaderna för förslagets
genomförande och lämnar ett förslag till beslut att kommunen tar
initiativ till dialog med berörda affärsanläggningar i frågan enligt
medborgarförslaget. Inriktningen bör vara att verksamhetsutövarna
själva ombesörjer att hjärtstartare finns tillgängliga. Norbergs kommun
ombesörjer och bekostar en hjärtstartare på lämplig kommunal
anläggning dit allmänheten har tillträde centralt i Norberg.

Beslutsunderlag
SDR:s remissvar, inkommen den 12 november 2014.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2014.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 3 mars 2014, § 2.
Medborgarförslag från Karin Lundin, inkommen den 3 mars 2014.

Yrkanden
Johan Stråhle (S) yrkar att allmänna utskottet uppdrar åt
ledningskontoret att utreda hur många hjärtstartare som finns samt att
undersöka om informationen kan publiceras.
Kent Persson (V) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att vid behov så bekostar och ombesörjer
Norbergs kommun en hjärtstartare på lämplig kommunal anläggning dit
allmänheten har tillträde centralt i Norberg, samt att medborgarförslaget
därmed ska anses besvarat.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(19)
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Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-11-26

§ 113 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet uppdrar åt ledningskontoret att utreda hur många
hjärtstartare som finns samt att undersöka om informationen kan
publiceras.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Vid behov så bekostar och ombesörjer Norbergs kommun en
hjärtstartare på lämplig kommunal anläggning dit allmänheten
har tillträde centralt i Norberg.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Medborgarförslag om inhägnad hundrastplats
Dnr 2014.0154.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att en inhägnad hundrastplats
bör inrättas i Norbergs kommun.
Ledningskontoret har remitterat ärendet till norra Västmanlands
kommuntalteknikförbund (NVK).
Remissvaret från NVK innehåller en kostnadsredovisning om 25 000 –
50 000 kr/år samt ett förslag till beslut att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
NVK: s sammanträdesprotokoll den 30 oktober 2014, § 173.
NVK: s skrivelse den 10 oktober 2014.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2014.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 12 maj 2014, § 18.
Medborgarförslag från Emma Emet, inkommen den 6 maj 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet uppdrar åt allmänna
utskottets beredning att förbättra skyltning på de kommunala
badplatserna.
Johan Stråhle (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen med tillägget att hundrastplats beaktas i kommande
planering av aktivitetsområden.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-11-26

§ 114 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet uppdrar åt allmänna utskottets beredning att
förbättra skyltning på de kommunala badplatserna.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, men att
hundrastplats tas i beaktande i kommande planering av
aktivitetsområden.

Kopia till:
Allmänna utskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Utvärdering av norra Västmanlands
kommunalteknikförbund med anledning av tio
års verksamhet
Dnr 2014.0300.301

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Norberg och Fagersta beslutade 2003 att samverka inom
området kommunal teknik genom att bilda norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK). En rapport har inkommit från
PricewaterhouseCoopers AB (Pwc) med anledning av att NVK har haft
tio år av verksamhet.
Rapporten anger en utvärdering av verksamheten, frågor att hantera och
förslag till förbättringar.

Beslutsunderlag
NVK: s sammanträdesprotokoll den 12 november 2014, § 161.
Pwc: s rådgivningsrapport, upprättad oktober 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige tar del av rapporten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Fair trade city-diplomering i Norbergs kommun
Dnr 2007.0077.910

Sammanfattning av ärendet
På allmänna utskottets sammanträde i mars 2014, § 5, beslutades att
ledningskontoret ges i uppdrag att till december ta fram en plan för fair
trade city-diplomering 2015.
På kommunstyrelsens sammanträde, 2014-03-24, 25, § 5, fattades beslut
om preliminära budgetramar 2015-2017. Beslutspunkt nr 17 behandlar
fair trade city-diplomering. ”Till allmänna utskottet anslås 100 000
kronor årligen 2015-2017 för fair trade city-diplomering. Pengarna tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel och är ett inriktningsbeslut”.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till hur arbetet med att bygga
upp en fair trade city-organisation kan ske konkret.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens beslutsförslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Ledningskontoret ges uppdraget att under 2015 ta initiativ till att
Norberg diplomeras som fair trade-city under 2015.
2. Ledningskontoret disponerar budgeterade medel för 2015-2017
för att genomföra uppdraget.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 117

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Förslag till Norberg kommuns övergripande
integrationspolicy
Dnr 2014.0145.750

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott har lämnat förslag till övergripande
integrationspolicy. På kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-10, § 70
gavs allmänna utskottet uppdraget att arbeta vidare med frågan om
integrationspolicy. Ledningskontoret har utarbetat förslag till
integrationspolicy för politiker och anställda i Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2014.
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 10 juni 2014, § 70.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med bifall av Kent Persson (V) att:
1. Allmänna utskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag med
ändringen att kommunstyrelsen fattar beslut i frågan istället för
kommunfullmäktige.
2. Att kommunstyrelsens beslut ska delges kommunfullmäktige för
kännedom.
3. Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt alla
kommunens verksamheter och samverkansorgan att ta fram en
verksamhetsplan för integration när informationsstrategen är på
plats.
Mikael Bolinder (M) yrkar bifall till Erikssons förslag med ändringen att
kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan istället för
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

12(19)
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Sammanträdesdatum
2014-11-26

§ 117 (forts.)

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till integrationspolicy för
politiker och anställda i Norbergs kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt alla kommunens verksamheter och
samverkansorgan att ta fram en verksamhetsplan för integration
när informationsstrategen är på plats.
3. Beslutet ska delges kommunfullmäktige för kännedom.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 118

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Fråga om ordningsvakt
Dnr 2014.0321.114

Sammanfattning av ärendet
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har diskuterat frågan om ordningsvakt.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från BRÅ, den 11 november 2014.

Beslut
Noteras diskussion i frågan.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Publicering av kallelser på hemsidan
Dnr 2014.0282.106

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att utreda om
allmänna utskottets kallelser kan publiceras på hemsidan.
Ledningskontoret föreslår att allmänna utskottet tar del av
ledningskontorets tjänsteskrivelse om publicering av kallelser på
hemsidan samt att allmänna utskottets kallelser med tillhörande
handlingar inte publiceras på hemsidan.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2014.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 29 oktober 2014, § 108.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen.
Mikael Bolinder (M) yrkar avslag till förslaget i tjänsteskrivelsen, punkt 2,
och yrkar istället att kallelser med tillhörande handlingar ska publiceras
på kommunens hemsida. Förslaget ska finansieras inom ram för
kommunstyrelsens budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av ledningskontorets tjänsteskrivelse
om publicering av kallelser på hemsidan.
2. Allmänna utskottets kallelser med tillhörande handlingar
publiceras inte på hemsidan.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Norberg kommuns råd för funktionsnedsattas
sammanträdesprotokoll, den 5 november 2014.
 Minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet, den 11
november 2014.
 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträdesprotokoll, den 12 november 2014.
 Kollektivtrafiknämndens minnesanteckningar, den 22 september
2014.
 Norra Västmanlands utbildningsförbunds
sammanträdesprotokoll, den 22 oktober 2014.
 Norra Västmanlands samordningsförbunds
sammanträdesprotokoll, den 18 september 2014.
 Norra Västmanlands kommuntalteknikförbunds
sammanträdesprotokoll, den 25 september 2014.
 Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds sammanträdesprotokoll,
den 16 oktober 2014.
Muntliga meddelanden:



Kommunstyrelsens ordförande har avsagt sig styrelseuppdrag i
Triple steelix och istället lämnat förslag på andra lämpliga
kandidater.
Kommunchefen meddelar att det pågår upphandling av
kommunförsäkring och att den väntas bli klar inom kort.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Val av allmänna utskottets representant till
brottsförebyggande rådet för mandatperioden 20
oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde den 17 november 2014, §
142, hänskjutit förrättande av val till brottsförebyggande rådet åt
allmänna utskottet. Allmänna utskottet ska utse 1 ordinarie ledamot samt
1 ersättare.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet avstår från att utse
representant till brottsförebyggande rådet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Allmänna utskottet avstår från att utse representant till
brottsförebyggande rådet.

Kopia till:
Brottsförebyggande rådet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Val av allmänna utskottets representant till
kommunala pensionärsrådet för mandatperioden
20 oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde den 17 november 2014, §
143, hänskjutit förrättande av val till kommunala pensionärsrådet åt
allmänna utskottet. Allmänna utskottet ska utse 1 ordinarie ledamot samt
1 ersättare.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar Kent Persson (V) som ordinarie och Åsa
Eriksson (S) som ersättare till kommunala pensionärsrådet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
1. Till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång utses:
- Kent Persson (V)
2. Till ersättare i kommunala pensionärsrådet under perioden utses:
- Åsa Eriksson (S)

Kopia till:
De valda
Kommunala pensionärsrådet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Sammanträdesdatum
2014-11-26

Val av allmänna utskottets representant till
Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det
sammanträde då val förrättas nästa gång
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde den 17 november 2014, §
144, hänskjutit förrättande av val till Norberg kommuns råd för
funktionsnedsatta åt allmänna utskottet. Allmänna utskottet ska utse 1
ordinarie ledamot samt 1 ersättare.

Yrkanden
Mikael Bolinder (M) yrkar Mikael Bolinder som ordinarie ledamot av
Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta.
Stig Bergman (V) yrkar Johanna Odö (S) som ersättare.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
1. Till ordinarie ledamot i Norberg kommuns råd för
funktionsnedsatta för mandatperioden 20 oktober 2014 intill det
sammanträde då val förrättas nästa gång utses:
- Mikael Bolinder (M)
2. Till ersättare i Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta
under perioden utses:
- Johanna Odö (S)

Kopia till:
De valda
Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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