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§ 74

Val av justerare
Allmänna utskottets beslut
Jimmy Fredriksson (S) utses att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Godkännande av dagordning
Allmänna utskottets beslut
Dagordningen godkänns med följande ändringar:
 Ärende 6 gällande delårsrapport för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
utgår.
 Ärende 7 gällande delårsrapport för Gemensam
hjälpmedelsnämnd/Hjälpmedelscentrum utgår.
 Ärende 8 gällande delårsrapport för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund utgår.
 Extra meddelande: Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund.
 Extra meddelande: Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Gemensam
hjälpmedelsnämnd/Hjälpmedelscentrum.
 Extra ärende: Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund.
 Ärende 11 gällande utvärdering av fritidscoacher delas upp i två delpunkter:
11 A för information om utvärderingen och 11 B för resterande behandling
av ärendet.
Yrkanden
Christer Filipsson (DiN) föreslår att ärende 11 gällande utvärdering av
fritidscoacher delas upp i två delpunkter – den första för information och den andra
för resterande del av ärendet.

Justerandes signatur
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§ 76

Dnr: NBGK 2018/0368

Uppdrag om industrimark
Allmänna utskottets beslut
1. Planarkitekten Erika Flygare från Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 3
december 2018 för att redovisa vilken industrimark som kommunen äger
samt för att informera om det är någon detaljplan på gång gällande
industrimark.
2. Gatuchefen Leif Eriksson från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den
3 december 2018 för att redovisa priser för industrimark.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2018, paragraf 162, att uppdra till
allmänna utskottet att redovisa priser för industrimark, vilken industrimark som
kommunen äger samt om det är någon detaljplan på gång gällande industrimark.
Ledningskontoret har lämnat in en tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget är att
representanter från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning samt Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund bjuds in till kommande
kommunstyrelsemöte för att informera om industrimark.

Skickas till:
Planarkitekten, Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
Gatuchefen, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr: NBGK 2018/0292

Information om medel för projektet Tillväxtlyftet Norberg
Allmänna utskottets beslut
1. Allmänna utskottet tackar för informationen.
2. En projektplan för att förtydliga de strategiska och finansiella målen ska
upprättas.
3. En väsentlig del i projektet ska handla om att skapa trygghetsbefrämjande
insatser i kommunen.
4. Det ska undersökas om det går att göra en riktad insats för att utbilda inom
verksamhetsområdet industri.
5. Integrations- och arbetsmarknadsstrategen uppdras att återredovisa ärendet
till allmänna utskottet den 23 januari 2019.
Sammanfattning
Under budgetberedningen den 29 augusti och 5 september 2018, paragraf 69,
informerades allmänna utskottet om ett riktat statsbidrag som skulle fördelas till 30
landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar, däribland Norbergs
kommun.
Norbergs kommun har ansökt om medel från Tillväxtverket, som nu har beviljat
kommunen stöd med 90 procent av bidragsgrundande kostnader för att genomföra
projektet Tillväxtlyftet Norberg, dock högst med 5 529 000 kronor. Beslutet gäller
under förutsättning att alla erforderliga beslut fattas. Projektet pågår mellan den 1
januari 2018 till den 31 december 2020.
Det övergripande syftet med projektet är att öka den sociala hållbarheten i
kommunen genom att fler unga ska ha sysselsättning, oavsett om det handlar om
arbete, studier eller ideellt engagemang.
Målen med projektet är följande:
 Ökad sysselsättning i målgruppen.
 Minskat beroende av försörjningsstöd i målgruppen.
 Ökat intresse för eget företagande i målgruppen.
 Ökad trygghet.
 Ökat välbefinnande i målgruppen.

→
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§ 77, fortsättning.
Karin Nordlund, integrations- och arbetsmarknadsstrateg, medverkar på mötet för
att informera om projektet.
Yrkanden
Anna Kramer (M) yrkar att det upprättas en projektplan för att förtydliga de
strategiska och finansiella målen, med återredovisning till allmänna utskottet.
Christer Filipsson (DiN) yrkar bifall till Kramers förslag. Vidare yrkar Filipsson att
en väsentlig del i projektet ska handla om att skapa trygghetsbefrämjande insatser i
kommunen, eftersom det är även anges i målbeskrivningen.
Jimmy Fredriksson (S) yrkar att det undersöks om det går att göra en riktad insats
för att utbilda inom verksamhetsområdet industri.

Skickas till:
Integrations- och arbetsmarknadsstrategen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr: NBGK 2018/0338

Firmateckning för Norbergs kommun
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Följande personer utses att teckna Norbergs kommuns firma, innefattande
även borgensförbindelser, lånereverser, köpekontrakt, köpebrev och övriga
rättsliga förbindelser som beslutats av kommunstyrelsen eller dess allmänna
utskott eller innebär verkställighet av beslut av kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö, med vice ordförande Jimmy
Fredriksson som ersättare, och med kontrasignering av kommunchef Hannu
Högberg, med personalchef Sonja Eriksson som ersättare.
2. Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström,
ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson,
Gunilla Carlberg, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, två
i förening, har rätt att för Norbergs kommuns räkning teckna kommunens
plus- och bankgiron samt bankkonton, checkräkning, underteckna bankfil
innehållande leverantörsbetalningar från ekonomisystemet, underteckna
övriga handlingar som rör löpande administration samt administration av
kommunens/förbundets företagskort, såsom ansökan, ändring och avslut.
3. Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström,
ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson,
Gunilla Carlberg, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, var
och en för sig, har rätt att för Norbergs kommuns räkning underteckna
redovisning av moms, arbetsgivaravgifter samt skattedeklarationer.
4. Ekonomichef Stefan Granqvist och redovisningsekonom Eva Engström
har, under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige
i Norberg, rätt att för Norbergs kommuns räkning omsätta Norbergs
kommuns lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller under ett kalenderår, och nyupplåna, det vill säga öka Norbergs
kommuns skulder, med det belopp som kommunfullmäktige beslutar.
Sammanfattning
Med anledning av personalförändringar inom Norra Västmanlands ekonominämnd,
NVE, behöver kommunens firmateckningsbeslut uppdateras. För att förenkla
hanteringen är NVE:s och Norbergs kommuns firmateckningsbeslut
sammanfattade i en gemensam skrivelse.
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 79

Dnr: NBGK 2017/0196

Svar på uppdrag om att utreda samplanering av
utbildningsutbud med närliggande gymnasieskolor
Allmänna utskottets beslut
Ärendet återremitteras till Norra Västmanlands Utbildningsförbund för
förtydligande vad det är för samarbeten som förbundet har idag.
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige den 27 augusti 2018, paragraf 85,
behandlade ett ärende gällande utveckling av ersättningsmodell för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, gavs NVU ett uppdrag att utreda om det
finns förutsättningar för samplanering av utbildningsutbud med närliggande
gymnasieskolor avseende både ungdomsgymnasiet samt vuxenutbildningen.
Uppdraget skulle återredovisas till kommunstyrelsen i november.
NVU:s förbundsdirektion har behandlat frågan genom att utbildningschefen har
informerat om att samarbetet med närliggande gymnasieförbund fungerar bra och
pågår kontinuerligt. Direktionen beslutade att ta del av informationen och har sedan
tillsänt Norbergs kommun beslutet.
Yrkanden
Johanna Odö (S) yrkar att ärendet återremitteras till NVU för förtydligande vad det
är för samarbeten som förbundet har idag. Karin Hurtig (V) och Anna Kramer (M)
instämmer i yrkandet.

Skickas till:
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Kommunstyrelsen, för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr: NBGK 2018/0342

Sammanträdesplan för allmänna utskottet år 2019
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet sammanträder i kommunhusets sessionssal följande datum och
tider:
 Onsdagen den 23 januari 2019, klockan 9.00
 Måndagen den 25 mars 2019 (budgetberedning – föredragningar), klockan 8.00
 Fredagen den 29 mars 2019 (budgetberedning – beslut), klockan 9.00
 Onsdagen den 22 maj 2019, klockan 9.00
 Onsdagen den 28 augusti 2019 (budgetberedning – föredragningar), klockan 8.00
 Onsdagen den 4 september 2019 (budgetberedning – beslut), klockan 9.00
 Onsdagen den 9 oktober 2019, klockan 9.00
 Onsdagen den 13 november 2019, klockan 9.00
Sammanfattning
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för allmänna
utskottet år 2019.

Skickas till:
Allmänna utskottets ledamöter och ersättare
Ledningskontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr: NBGK 2016/0003

Utvärdering av fritidscoacher
Allmänna utskottets beslut
1. Allmänna utskottet godkänner informationen.
2. Det lokala BRÅ-arbetet leds av en person på ledningskontoret med ett
tydligt ”hängränneansvar”, det vill säga över sektorer och organisationer.
Insatserna ska vara samlade med ett systematiskt mål-medel-arbete utifrån
identifierade nulägesbilder samt aktuell brottsstatistik.
3. Finansiering av den brottsförebyggande insatsen under år 2019 sker genom
beslut om uttag av integrationsfonden. Beslut om detta tas under paragraf
82.
4. Insatsen utvärderas mot slutet av år 2019.
5. Det brottsförebyggande arbetet ska drivas i projektform.
6. En plan för insatsen redovisas så snart som möjligt via BRÅ till allmänna
utskottet för fastställande.
Sammanfattning
I början av april månad år 2018 påbörjade två fritidscoacher sina tjänster. En
bakgrund till inrättandet av tjänsterna var ett extrainsatt möte med
brottsförebyggande rådet, BRÅ, under hösten år 2017, då det påvisades behov av en
satsning. Försöket med coacherna skulle i första hand vara ett ettårigt projekt och
utvärderas innan beslut fattadas om en fortsättning.
Coacherna skulle ha till uppgift att vara ute på fältet, vara uppsökande och möta
ungdomarna där de är samt fånga upp en helhet kring dem. Ungdomars fritid var
central för insatsen men även den sociala sektorn samt skolorna såg nytta med
inrättandet av tjänsterna, liksom även kommunpolisen gjorde.
Ledningskontoret har lämnat in en utvärdering av fritidscoacherna. Att utvärdera ett
preventivt arbete redan efter sex-sju månader är alltför tidigt för att skapa en tydlig
uppfattning om insatsen har varit effektiv. Värdefulla insatser har gjorts av
fritidscoacherna och det har blivit lugnare jämfört med läget hösten år 2017, även
om brottsstatistik från polisen visar på en ökning av antal brott.

→
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§ 81, fortsättning.
Det finns en blandad bild om coachernas arbete. Själva påvisar de att de behövs.
Skolaorna och sociala sektorn har en mer neutral bild men framhåller den goda idén
med coacherna. Polisen är närmast odelat positiv. Från ledningskontoret finns en
uppfattning om att insatser mot det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta men att
arbetet bör ha en delvis annan riktning än den som varit med fritidscoacherna under
perioden april-oktober år 2018.
Ledningskontoret föreslår att det lokala BRÅ-arbetet ska ledas av en person inom
sektor demokrati- och samhällsutveckling med ett tydligt ”hängränneansvar”, det
vill säga över sektorer och organisationer. Insatserna ska vara samlade med ett
systematiskt mål-medel-arbete utifrån identifierade nulägesbilder samt aktuell
brottsstatistik. Finansiering av den brottsförebyggande insatsen under år 2019 sker
genom beslut om uttag av integrationsfonden. Vidare föreslås att insatsen
utvärderas mot slutet av år 2019.
Kommunchef Hannu Högberg informerar om ärendet och förtydligar att medlen
ska användas för att rekrytera en person som jobbar med brottsförebyggande
insatser.
Yrkanden
Christer Filipsson (DiN) yrkar att det lokala brottsförebyggande arbetet ska bedrivas
som ett projekt under ledningskontoret. Vidare ska arbetet redovisas och godkännas
av allmänna utskottet samt ske i samverkan med andra kommuner och aktörer.
Anna Kramer (M) yrkar bifall till att det lokala brottsförebyggande arbetet ska ligga
som ett projekt under ledningskontoret. Vidare anser Kramer att det bör framhållas
att medlen ska användas till rekrytering av en person.
Proposition
Johanna Odö (S) ställer frågan om allmänna utskottet kan formulera beslut med
utgång i ledningskontorets förslag, med ändringen att arbetet skall ledas av
ledningskontoret, samt med tillägg att det brottsförebyggande arbetet ska drivas i
projektform och att en plan för insatsen redovisas så snart som möjligt via BRÅ till
allmänna utskottet för fastställande. Allmänna utskottet bifaller detta.

Skickas till:
Kommunchefen
Beredskapssamordnaren, för kännedom
Akten

Justerandes signatur
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§ 82

Dnr: NBGK 2016/0003

Finansiering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
insatser
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Finansiering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser ur
etableringsfonden flyttas från år 2018 till år 2019.
Sammanfattning
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, har lämnat in ett förslag om
finansiering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2017, paragraf 147, att i budget år
2018 bevilja medel om 1 miljon kronor ur etableringsfonden för finansiering av
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser.
Norbergs kommun har nu beviljats medel från Tillväxtverket för åren 2018-2020.
Under år 2018 finns utrymme att finansiera brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande insatser dessa medel. Därför kan finansieringen från
etableringsfonden med 1 miljon tas bort från år 2018. I stället önskas 0,5 miljon
kronor användas ur etableringsfonden år 2019. Detta har ingen påverkan på budget
för år 2018 eller år 2019 då medel tas ur etableringsfonden.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 83

Dnr: NBGK 2018/0364

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjerna för upphandling och inköp antas.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Ny upphandlingspolicy för upphandling och inköp antas att gälla för Norbergs
kommun.
Sammanfattning
Avesta kommun har lämnat en policy och riktlinjer för upphandling och inköp till
Norbergs kommun för antagande. Ledningskontoret har upprättat en
tjänsteskrivelse i ärendet.
Norbergs kommun har samverkan om upphandlingar med Avesta och
Skinnskattebergs kommuner. Det finns en styrgrupp för upphandling i vilken
ekonomicheferna från nämnda kommuner, kommunchefen från Norbergs kommun
samt upphandlingschefen ingår. På uppdrag från styrgruppen har
upphandlingschefen tagit fram en reviderad policy för upphandling och inköp samt
riktlinjer för upphandling och inköp. De reviderade dokumenten går parallellt till
politiken i Avesta och Skinnskattebergs kommuner.
Den avgörande förändringen i den nya policyn samt riktlinjerna är en ökad
möjlighet till direktupphandling samt nya nivåer för upphandling. En ny policy med
nya riktlinjer ger också en större möjlighet att nyttja lokala leverantörer.
De grundläggande principerna om upphandling i meningen affärsmässighet,
konkurrens, objektivitet, likabehandling, proportionalitet (att relevanta och rimliga
krav ställs i proportion till vad som ska upphandlas) samt transparens är alltjämt i
fokus, likaså kostnadseffektivitet.
Kommunchef Hannu Högberg ger aktuell information om samverkansarbetet kring
upphandling.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 84

Dnr: NBGK 2018/0361

Huvudmannaskap för en huvudstudie på Thorshammars
verkstad, Hinsebo 1:7
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Norbergs kommun tar på sig huvudmannaskapet för en huvudstudie av
Thorshammars verkstads område.
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings miljöenhet har lämnat in ett
förslag om huvudmannaskap för en huvudstudie på Thorshammars verkstad inom
fastigheten Hinsebo 1:7.
Norbergs kommun köpte Thorshammars verkstad år 1989 med intentionen att göra
den till ett arbetslivsmuseum. Verkstaden är kulturhistoriskt mycket unik och
förklarad som byggnadsminne.
Thorshammars verkstad är upptagen på länsstyrelsens prioriteringslista över de
mest angelägna objekten för utredning och efterbehandling av förorenade områden
i länet. Fram till år 1966 bestod verksamheten av bland annat gjutning av olika
metallföremål, vilket man tror orsakat de föroreningar som finns på området.
Kommunen har bekostat förstudier av markföroreningar som har visat på höga
halter av metaller. Föroreningarna ligger i huvudsak i markens övre skikt, vilket
innebär att de kan spridas till närliggande vattendrag.
En huvudstudie behöver nu göras för att avgränsa föroreningarna mot
omgivningarna och i djupled. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har
tagit på sig att skriva en ansökan om bidrag för en huvudstudie. För att ansökan ska
beviljas krävs att Norbergs kommun tar på sig huvudmannaskapet. Kommunen har
tidigare meddelat sig inte ha resurser för detta arbete. Enligt länsstyrelsen går det
emellertid att ansöka om medel även för detta. Kostnad för
huvudmannaskap/projektledare läggs därför in i ansökan.
Att vara huvudman innebär enligt länsstyrelsens vägledning att ha det
övergripande ansvaret för eventuella saneringsåtgärder som kan bli aktuella, vilket
omfattar finansiellt ansvar och beställaransvar. Huvudmannen är ett projekts
verksamhetsutövare.
Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur
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Allmänna utskottet

§ 85

Dnr: NBGK 2018/0343

Bidrag till grannsamverkansskyltar för åren 2019-2020
Allmänna utskottets beslut
1. Norbergs kommun stödjer Samverkan mot Brott genom att under åren
2019-2020 bidra med 5 000 kronor per år.
2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Sammanfattning
Samverkan mot Brott, SAMBO, har lämnat in en förfrågan om att stödja
grannsamverkansverksamheten. Organisationen består av polisen, Folksam,
Länsförsäkringar, If, Trygg-Hansa, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, SSF
Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och
Landsting, SABO, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, med SSF
Stöldskyddsföreningen som huvudman.
Syftet med SAMBO är att verka för att skapa ett tryggare boende. Organisationen
finansierar grannverksamheten i Sverige för att medborgarna, som på eget initiativ
vill minska risken för att bli utsatt för brott, inte själva ska behöva bekosta start och
drift av grannsamverkan. Utgifterna är drygt 2 miljoner kronor per år, där
huvuddelen går till skyltar för lokal grannsamverkanverksamhet. Efterfrågan på
skyltar har ökat markant sedan år 2017, varpå verksamheten är i behov av
ekonomiskt tillskott för att kunna fortsätta erbjuda skyltar och annat material utan
kostnad.
Norbergs kommun har efter beslut av allmänna utskottet den 20 september 2017,
paragraf 80, bidragit med 5 000 kronor per år under åren 2017-2018. Kommunen
har nu fått förfrågan om att fortsätta stödja verksamheten med 5 000 kronor per år,
antingen enbart för år 2019 eller för åren 2019-2020.

Skickas till:
SAMBO, inklusive fakturaunderlag
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten
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Allmänna utskottet

§ 86

Information om dialog med Polisens Kontaktcenter gällande
utökning av lokaler i kommunhuset
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet tackar för informationen.
Sammanfattning
Kommunchef Hannu Högberg informerar om att kommunen för en dialog med
Polisens Kontaktcenter, PKC, gällande utökning av lokaler i kommunhuset.
Med anledning av att PKC vill utöka sin verksamhet i Norberg behöver
organisationen fler rum. Detta medför att delar av kommunens verksamheter som
idag är stationerade i kommunhuset kommer att behöva flyttas, vilket är en fråga
som ses över.
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Allmänna utskottet

§ 87

Dnr: NBGK 2018/0313

Val av ledamot och ersättare till brottsförebyggande rådet
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet utser Johanna Odö (S) till ledamot och Jimmy Fredriksson (S)
till ersättare i brottsförebyggande rådet från den 14 november 2018 till det
sammanträde då val förrättas nästa gång.
Sammanfattning
I Norberg finns det ett brottsförebyggande råd, BRÅ, som arbetar med
brottsförebyggande åtgärder i samhället. Rådet består av valda politiker,
kommunchefen, sektorchefer, beredskapssamordnaren samt kommunpolisen.
Kommunstyrelsen väljer en ordförande/sammankallande samt en ersättare i BRÅ.
Utskotten ska utse en ledamot samt en ersättare vardera. Val ska nu göras för
mandatperioden 2018-2022.
Yrkanden
Jimmy Fredriksson (S) föreslår Johanna Odö (S) som ledamot i brottsförebyggande
rådet.
Johanna Odö (S) föreslår Jimmy Fredriksson (S) som ersättare i brottsförebyggande
rådet.

Skickas till:
De valda
Brottsförebyggande rådet
Ledningskontoret
Löneservice
Akten
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§ 88

Dnr: NBGK 2018/0313

Val av ledamot och ersättare till rådet för äldre och
funktionsnedsatta
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet utser Anna Kramer (M) till ledamot och Christer
Filipsson (DiN) till ersättare i rådet för äldre och funktionsnedsatta från den 14
november 2018 till det sammanträde då val förrättas nästa gång.
Sammanfattning
Rådet för äldre och funktionsnedsatta, RÄF, är ett organ för överläggningar, samråd
och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsnedsattas
organisationer, pensionärsorganisationer samt kommunens styrelser och utskott.
Rådet består av en politiskt vald ledamot och en ersättare från kommunstyrelsens
allmänna utskott, socialutskott, barn- och utbildningsutskott och demokrati- och
samhällsutvecklingsutskott samt från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund. Rådet består även av en representant och en ersättare per
handikapps- och pensionärsorganisation.
Val ska nu göras för mandatperioden 2018-2022.
Yrkanden
Christer Filipsson (DiN) föreslår Anna Kramer (M) som ledamot i rådet för äldre
och funktionsnedsatta.
Anna Kramer (M) föreslår Christer Filipsson (DiN) som ersättare i rådet för äldre
och funktionsnedsatta.

Skickas till:
De valda
Rådet för äldre och funktionsnedsatta
Ledningskontoret
Löneservice
Akten
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§ 89

Dnr: NBGK 2017/0303

Meddelanden
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet tar del av meddelandena.
Sammanfattning
Följande meddelanden delges allmänna utskottet:
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S)
 Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Gemensam
hjälpmedelsnämnd/Hjälpmedelscentrum
 Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
 Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund

Norra Västmanlands ekonominämnd
 Protokoll 2018-08-29
 Protokoll 2018-09-26
 Protokoll 2018-10-17
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
 Protokoll 2018-08-23
 Protokoll 2018-09-27
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
 Protokoll 2018-10-22
Västmanland-Dalarna lönenämnd
 Protokoll 2018-09-28
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
 Protokoll 2018-10-11
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
 Protokoll 2018-10-09
Brottsförebyggande rådet
 Minnesanteckningar 2018-10-23
Övrigt
 Dialog om läns- och kommuntal för år 2019
Skickas till:
Akten
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