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Sammanträdesdatum
2015-01-21

Allmänna utskottet
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 21 januari 2015,
09.00-10.00.

Beslutande

Kent Persson (v), ordförande, Åsa Eriksson (s), vice ordförande,
Johan Stråhle (s), Mikael Bolinder (m), Johanna Odö (s),
ersättare.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Andreas Johansson,
kommunsekreterare.

Justerare

Johanna Odö

Justeringsdatum

2015-01-26

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-12
Andreas Johansson

Ordförande

Kent Persson
Justerare

Johanna Odö
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2015-01-21

Datum då anslaget sätts upp

2015-01-27

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Andreas Johansson

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§1

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – Fortsatt projektmedverkan, Mälaren en sjö för miljoner,
tas upp som punkt nummer 13.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§2

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Utökning av Norbergsby 1:113, JB Transport
Dnr 2014.0350.260

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har fått en förfrågan från företaget JB Transport om
att sälja kommunal mark från fastigheten Norbergsby 16:27 för utökning
av fastigheten Norbergsby 1:113. Den frågande önskar också köpa mark
av Trafikverket.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, daterad
den 15 december 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att allmänna utskottet uppdrar åt
1. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund att skyndsamt ta
fram underlag avseende lämplig industrimark att sälja åt JB
Transport.
2. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd att skyndsamt
ge en grov uppskattning av kostnader och tidsåtgång för en
eventuell detaljplansändring för det aktuella området.
Mikael Bolinder (m) yrkar att
1. Allmänna utskottet uppdrar åt Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund att inventera lediga industritomter och
göra det åtkomligt på sin hemsida.
2. Att Tillväxtgruppen norra Västmanland och kommunen gör
informationen tillgänglig på sin respektive hemsida när
informationsunderlaget finns.

Beslut
1. Allmänna utskottet uppdrar åt Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund att skyndsamt ta fram underlag
avseende lämplig industrimark att sälja åt JB Transport.
2. Allmänna utskottet uppdrar åt Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd att skyndsamt ge en grov uppskattning av
kostnader och tidsåtgång för en eventuell detaljplansändring för
det aktuella området.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2015-01-21

§ 2 (forts.)
3. Allmänna utskottet uppdrar åt Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund att inventera lediga industritomter och
göra det åtkomligt på sin hemsida.
4. Att Tillväxtgruppen norra Västmanland och kommunen gör
informationen tillgänglig på sin respektive hemsida när
informationsunderlaget finns.
Beslutet fattas med omedelbar justering.

____________________
Kent Persson, ordförande

________________________
Johanna Odö, justerare

____________________
Andreas Johansson, sekreterare

Kopia till:
JB Transport
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Tillväxtgruppen norra Västmanland
Ledningskontoret, kommunsekreteraren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§3

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Ansökan om att kunna genomföra
sommarlovsentreprenörerna i Norbergs kommun
2015
Dnr 2014.0349.106

Sammanfattning av ärendet
Sommarlovsentreprenörerna är ett nationellt koncept som ägs av
Länsstyrelsen Västernorrland. Syftet är att stimulera ungdomar till att
utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem driva ett
företag som sommarjobb.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Tillväxtgruppen norra Västmanland, inkommen den 19
december 2014.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta att kommunen deltar i sommarlovsentreprenörerna för 2015
under förutsättning att andra berörda kommuner fattar likalydande
beslut.
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till Perssons yrkande med tillägg att medlen
för deltagande tas ur medlemsavgifter.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen deltar i
sommarlovsentreprenörerna för 2015 under förutsättning att
andra berörda kommuner fattar likalydande beslut.
2. Medlen för deltagande tas ur medlemsavgifter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§4

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning
Dnr 2015.0017.900

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tidigare föreslagit årligt deltagande i SCB:s
medborgarundersökning med finansiering genom anvisning ur anslaget
för medlemsavgifter. Förslaget om deltagande gjordes mot bakgrund av
behovet att kunna använda indikatorer för effektmål som är jämförbara
med andra kommuner. Kommunstyrelsen beslutade att årligen anvisa
medel enligt förslag.
Kommunen har deltagit i två medborgarundersökningar.
Undersökningarna har inte kommit till sådan nytta att fortsatt deltagande
i undersökningarna motiveras.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 31 oktober 2012, § 122.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 augusti 2012.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen.
Johan Stråhle (s) yrkar bifall till Perssons yrkande med tillägg att
allmänna utskottet uppdrar åt ledningskontoret att titta på alternativ för
öppna jämförelser och redovisa dessa under budgetsammanträdet i mars.

Beslut
Allmänna utskottet uppdrar åt ledningskontoret att titta på alternativ för
öppna jämförelser och redovisa dessa under budgetsammanträdet i mars.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i SCB:s
medborgarundersökningar.

Kopia till:
Ledningskontoret, kommunsekreteraren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§5

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Granskningsrapport om Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund
Dnr 2014.0339.170

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av förbundets revisorer har KPMG genomfört en
granskning av Södra Dalarnas räddningstjänstförbund (SDR).

Beslutsunderlag
Skrivelse från SDR: s revisorer, daterad den 1 december 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att allmänna utskottet uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att föra diskussioner med FagerstaAvesta-Hedemora-Norberg-Skinskattebergs kommuner om eventuell
utredning om hur vi bättre kan styra samverkansorganen.

Beslut
1. Allmänna utskottet uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
föra diskussioner med Fagersta-Avesta-Hedemora-NorbergSkinskattebergs kommuner om eventuell utredning om hur vi
bättre kan styra samverkansorganen.
2. Granskningsrapporten redovisas kommunstyrelsen som ett
meddelande.

Kopia till:
Kommunstyrelens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§6

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Förbättring av skyltning på de kommunala
badplatserna
Dnr 2015.0028.811

Sammanfattning av ärendet
På allmänna utskott den 26 november 2014, § 114, så beslutade allmänna
utskottet om att se över en möjlig förbättring av skyltning på de
kommunala badplatserna.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 26 november 2014, §
114.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
att uppdatera ordningsstadgarna samt att uppdra åt kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet att förbättra skyltningen på de kommunala badplatserna
avseende var man får bada med hund och inte.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdaterar ordningsstadgarna avseende
badplatser.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
att förbättra skyltningen på de kommunala badplatserna avseende
var man får bada med hund och inte.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§7

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Parkeringsplats vid lekplatsen Stockrosen
Dnr 2014.0346.310

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har vid dess
direktionssammanträde uppmärksammat att det ofta står felparkerade
bilar utefter Solbacksallén i Norberg.
NVK föreslår att parkeringsförbud införs på Solbacksallén för en sträcka
på 100 meter närmast lekplatsen. För övriga intilliggande gator –
Solstigen och Storgatan – föreslås i dagsläget ingen åtgärd.
NVK önskar yttrande från kommunstyrelsen i frågan innan beslut fattas.

Beslutsunderlag
NVK: s sammanträdesprotokoll den 27 november 2014, § 191.

Beslut
Allmänna utskottet avstår från att yttra sig i frågan.

Kopia till:
NVK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§8

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Diskussionspunkt om kontaktperson åt den
nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism
Dnr 2015.0024.106

Sammanfattning av ärendet
Regeringen tillsatte sommaren 2014 Mona Sahlin som nationell
samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Samordnaren ska i första hand jobba i det förebyggande perspektivet
tillsammans med lokala krafter som socialtjänst, lokal polis och det civila
samhället.
Nu önskar samordnaren en kontaktperson i Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Skrivelse från statens offentliga utredningar den 24 november 2014.

Yrkanden
Mikael Bolinder (m) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt
socialutskottet att utse en lokal kontaktperson kortsiktigt i avvaktan på
att Brottsförebyggande rådet utser ett permanent förslag.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdrar åt socialutskottet att utse en kontaktperson
kortsiktigt i avvaktan på att Brottsförebyggande rådet utser ett
permanent förslag.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§9

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Val av ersättare till Västmanlands kommuner och
landstings personalberedning
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2014, § 183, att allmänna
utskottet ska utse en ersättare till Västmanlands kommuner och
landstings (VKL) personalberedning. Kommunstyrelsen har utsett en
ordinarie ledamot.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar Åsa Eriksson som ersättare till VKL: s
personalberedning.

Beslut
Till ersättare i VKL: s personalberedning utses:
Åsa Eriksson
Nickebo 55
738 92 Norberg

Kopia till:
Den valda
VKL
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-21

Allmänna utskottet

§ 10

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2015.0003.901

Justerare

Nr
1.

Beslut
Avtal om leverens av
maskindiskmedel.

Beslutsdatum
2014-07-30

Delegat
Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

2.

Avtal om leverans av
livsmedel.

2014-08-07

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

3.

Fullmakt för Statens
2014-08-19
inköpingscentral att
företräda kommunen
vid
ramavtalsupphandling
avseende vissa
programvaror och
tjänster.

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

4.

Avtal om extern
webbplats.

2014-10-30

Staffan Mood,
kommunchef

5.

Anställningsbeslut,
chef sektor lön.

2014-11-19

Staffan Mood,
kommunchef

6.

Avtal mellan
Västmanland-Dalarna
lönenämnd och
ledningskontoret.

2014-11-24

Staffan Mood,
kommunchef

7.

Upphandling av
försäkringar.

2014-12-01

Staffan Mood,
kommunchef

8.

Beslutsattestanter och 2014-12-10
ersättare för
kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen
2014, ändringsbeslut.

Staffan Mood,
kommunchef

9.

Anställningsbeslut,
personalchefen.

Staffan Mood,
kommunchef

2014-12-17

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-21

Allmänna utskottet

Nr

Beslut

Beslutsdatum

10.

Beslutsattestanter och 2014-12-17
ersättare
kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen
2015.

Staffan Mood,
kommunchef

11.

Upphandling av
guldur för jubilarer

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

2015-01-13

Delegat

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet

§ 11

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Infrastrukturgruppens minnesanteckningar den 24 september
2014.
 Infrastrukturgruppens minnesanteckningar den 26 november
2014.
 Avesta-Hedemora-Skinnskatteberg-Norberg, styrgruppsmöte
upphandlingssamarbete minnesanteckningar den 12 november
2014.
 Centrala samverkansgruppens protokoll den 3 december 2014.
 Gemensamma hjälpmedelsnämndens sammanträdesprotokoll
den 12 december 2014.
 Kollektivtrafiknämndens minnesanteckningar den 24 november
2014.
 Kommunala pensionärsrådets sammanträdesprotokoll den 19
november 2014.
 Lönenämndens sammanträdesprotokoll den 28 november 2014.
 Norberg kommuns råd för funktionsnedsattas
sammanträdesprotokoll den 5 november 2014.
 Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings
sammanträdesprotokoll den 11 december 2014.
 Norra Västmanlands kommuntalteknikförbunds
sammanträdesprotokoll den 30 oktober 2014.
 Norra Västmanlands kommuntalteknikförbunds
sammanträdesprotokoll den 27 november 2014.
 Norra Västmanlands utbildningsförbunds
sammanträdesprotokoll den 10 december 2014.
 Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds sammanträdesprotokoll
den 11 december 2014.
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den
4 december 2014, § 72.
 Västmanlands kommuner och landstings styrelseprotokoll den 21
november 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande

15(17)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2015-01-21

§ 11 (forts.)
Muntliga meddelanden:
 Ny administrativ chef/kommunsekreterare
 Rekrytering av ny kommunchef har påbörjats

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 12

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Fortsatt projektmedverkan, Mälaren en sjö för
miljoner
Dnr 2012.0083.106

Sammanfattning av ärendet
Norberg kommuns medverkan i projektet ”Mälaren – en sjö för
miljoner” (MER) upphörde den 31 december 2014.
Ledningskontoret anser att kommunens medverkan i projektet bör
fortskrida.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt deltagande i projektet
Mälaren – en sjö för miljoner och bidrar med 1 krona per
invånare avrundat till närmaste tusental.
2. Medlen tas ur anslaget medlemsavgifter.
3. Kommunstyrelsen hänskjuter åt Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd att förrätta val av kontaktperson.
4. Kommunstyrelsen förrättar val av politisk representant till
projektet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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