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Sammanträdesdatum
2011-10-13

Kommunstyrelsen

§ 158

Ändring av föredragningslistan
Beslut


Nytt ärende om val av val av ny ledamot i barn- och
utbildningsutskottet under perioden 2011–2014 tas upp som
ärende 16

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2011-10-13

Kommunstyrelsen

§ 159

Meddelanden





Protokoll från allmänna utskottets sammanträde den 21
september 2011
Protokoll från socialutskottets sammanträde den 23 augusti och
den 20 september 2011
Protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den
19 september 2011
Protokoll från kultur-, idrotts- och fritidsutskottets sammanträde
den 1 september 2011

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 160

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Skattesats för år 2012
Dnr 2011.0116.942

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.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen för år
2012 till 22:54 kronor per skattekrona som därmed är oförändrad i
förhållande till 2011 års skattesats.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 99

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den kommunala skattesatsen för
år 2012 till 22:54 kronor per skattekrona som därmed är oförändrad i
förhållande till 2011 års skattesats.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 161

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Norberg kommuns budget för 2012 och plan för
2013 och 2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska ramar för år 2012-2014 för kommunstyrelsen och dess
utskott fastställdes vid budgetberedningen under allmänna utskottets
sammanträde den 23–24 mars 2011, § 41. Ekonomiska ramar för de
samverkansorgan som kommunen ingår i fastställdes av allmänna
utskottet den 27 april 2011, § 47.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till ekonomiska ramar för år
2012-2014 daterat den 15 augusti 2011. Den 18 augusti 2011 upprättades
en handling med ny beräkning med anledning av att
budgetförutsättningarna för kommande år har ändrats så att
intäkterna bedöms bli mindre jämfört med tidigare prognoser.
Allmänna utskottet har beslutat enligt följande:
1. Ledningsgruppen ges i uppdrag att till allmänna utskottets
sammanträde den 21 september redovisa förslag till balanspaket
med innebörd att budget 2012 minst ger ett nollresultat samt att
budget för 2013 och 2014 minst ger ett resultat enligt
kommunens finansieringsprinciper.
2. Budget för 2012 och plan för 2013 och 2014 behandlas åter av
utskottet den 21 september.
Ledningsgruppen har tagit fram ett balanspaket med åtgärder i enlighet
med allmänna utskottets uppdrag. Ledningsgruppen föreslår att de
ekonomiska ramarna justeras tiden 2012 enligt balanspaketets
sammanställning steg 1 samt att fortsatt åtgärdsarbete för 2013 skall ske
senast vid utvecklingskonferensen 2012.
Ledningskontoret har upprättat en kommunikationsplan för
balanspaketet daterad den 16 september 2011.
Allmänna utskottet beslutade därefter att fastställa förslaget till
ekonomiska ramar för år 2012-2014 daterat den 15 augusti 2011 med
justeringar enligt förslag till ekonomiska ramar daterat den 18 augusti
2011 och med justeringar enligt ledningsgruppens förslag till balanspaket
steg 1 med ändringar enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2011-10-13

Kommunstyrelsen

§ 161 (forts.)
a. Till feriearbeten anslås 100 000 kronor per år 2012–2014.
Kommunen ska inte upphöra med vägbelysning på
statliga vägar.
b. Till bygdeutvecklingsstöd i Karbenning anslås 250 000
kronor.
c. Förändringar av kommunens ansvar för drift och
underhåll av vägar i enlighet med Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds skrivelse daterad den 19
november 2010 reviderad avseende 3 Munkgruvan i
enlighet med skrivelse daterad den 16 juni 2010
genomförs från och med år 2012.
d. Verkställighet av Fairtrade City-diplomering skjuts fram till
år 2015.
e. Idrotts- och kulturstipendium om 50 000 kronor delas inte
ut år 2012.
f. Målsättningen för kommunens resultat 2013 ska vara 1 %
överskott.
g. Målsättningen för kommunens resultat 2014 ska vara 2 %
överskott.
h. Av avsättningar för pensionsändamål i kommande bokslut
2011 används 1 000 000 kronor år 2012.
i. Fortsatt åtgärdsarbete för år 2013 ska ske senast vid
utvecklingskonferensen 2012.
Allmänna utskottet har även beslutat att ta del av kommunikationsplanen
för balanspaketet samt att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. Driftbudget för 2012 med plan för åren 2012–2014 fastställs
enligt förslag.
2. Investeringsbudget för 2012 med plan för åren 2012–2014
fastställs enligt förslag.
Arbetstagarorganisationerna har informerats om budgetförslaget. En
gemensam skrivelse har lämnats av sju arbetstagarorganisationer
angående budgetförslaget.
Vänsterpartiet och alliansen har inkommit med varsitt förslag till budget
för 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-10-13

§ 161 (forts.)
Beslutsunderlag
Skrivelse från Norbergsalliansen, daterad den 9 oktober 2011
Skrivelse från Vänsterpartiet, inkommen den 7 oktober 2011
Budget och plan 2012–2014 med verksamheternas mål, AU:s förslag till
kommunstyrelsen 2011-10-13
Centrala samverkansgruppens protokoll den 30 september 2011, § 42
Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2011, § 122

Yrkanden
Gunnar Tiger (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget
att politikerarvodena under 2012 fryses till 2011 års nivå samt att
åtgärdens besparing anslås till feriejobb för ungdomar.
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.
Majja Neverland (V) yrkar med instämmande av Åke Andersson (V)
enligt följande:
Vänsterpartiets budgetförslag bifalls med ändringen att förslaget att slå
ihop kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen med andra förvaltningar
dras tillbaka till förmån för tillsättande av en ordförandeberedning med
uppdrag att se över förvaltningsorganisationen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att allmänna utskottets
förslag är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande
beslutsgång:
1. Skansfors och Neverlands yrkanden ställs mot varandra för att
utse motförslag till huvudförslaget.
2. Allmänna utskottets förslag ställs mot det förslag som
kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ja-röst för allmänna utskottets förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ordföranden ställer Skansfors och Neverlands yrkanden mot varandra
och finner att kommunstyrelsen utser Skansfors yrkande till motförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-10-13

§ 161 (forts.)
Med sju ja-röster för allmänna utskottets förslag och tre nej-röster för
Skansfors förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla allmänna utskottets
förslag:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja-röst
Nej-röst
Åsa Eriksson (S)
X
Thommy Ukkonen (S)
X
Elizabeth Pettersson (S)
X
Frida Jansson (S)
X
Gunnar Tiger (S)
X
Robin Bergman (S)
X
Peter Lind (MP)
X
Ingrid Filipsson (FP)
X
Lennart Skansfors (C)
X
Kjell Sundvall (M)
X
Majja Neverland (V) avstår från att delta i beslutet
Åke Andersson (V) avstår från att delta i beslutet
Arne Pettersson (S) avstår från att delta i beslutet
Ordföranden ställer därefter proposition på Tigers tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget för 2012 med plan för åren 2012–2014 fastställs
enligt förslag.
2. Investeringsbudget för 2012 med plan för åren 2012–2014
fastställs enligt förslag.
3. Politikerarvodena under 2012 fryses till 2011 års nivå. Åtgärdens
besparing anslås till feriejobb för ungdomar.

Reservationer
Lennart Skansfors (C), Ingrid Filipsson (FP) och Kjell Sundvall (M)
reserverar sig till förmån för Skansfors yrkande. Åke Andersson (V) och
Majja Neverland (V) reserverar sig till förmån för Neverlands yrkande.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 162

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Motion om mat och kost i kommunens
verksamheter
Dnr 2010.0260.910

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) och Peter Lind (MP) inkom den 20 december 2010
med en motion om mat och kost i kommunens verksamheter.
Motionärerna föreslår bland annat att ledningsgruppen ges ett uppdrag
att tillsammans med en expert inom området utreda möjligheterna till en
gemensam kostorganisation.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
Motionen om mat och kost i kommunens verksamheter bifalls på så sätt
att kommunstyrelsen genom barn- och utbildningsutskottet och
socialutskottet gör en utredning under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar att anslå medel för finansiering av
utredningen.
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för en grov
kostnadsuppskattning för utredningen.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige meddelas att kostnaden för en
utredning uppskattas till 150 000 kronor, motionen om mat och kost i
kommunens verksamheter bifalls på så sätt att kommunstyrelsen genom
barn- och utbildningsutskottet och socialutskottet gör en utredning samt
att kommunstyrelsen beslutar anslå 150 000 kronor för utredningen som
finansieras med medel för attraktivitetsåtgärder.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2011, § 124
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 76
Motion inkommen den 20 december 2010

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-10-13

§ 162 (forts.)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att för utredning av
gemensam kostorganisation anslås 150 000 kronor under förutsättning
att kommunfullmäktige bifaller motionen, pengarna tas ur medel för
attraktivitetsåtgärder, kommunfullmäktige föreslås ta del av
kostnadsuppskattning för utredning samt besluta att motionen om mat
och kost bifalls på så sätt att kommunstyrelsen genom barn- och
utbildningsutskottet och socialutskottet gör en utredning av gemensam
kostorganisation.
Åke Andersson (V) yrkar om tillägget att kommunstyrelsen beslutar att
utredningen om möjligt ska göras tillsammans med andra kommuner.

Beslut
1. För utredning av gemensam kostorganisation anslås 150 000
kronor under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
2. Pengarna tas ur medel för attraktivitetsåtgärder.
3. Utredningen ska om möjligt göras tillsammans med andra
kommuner.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av kostnadsuppskattning för
utredningen.
2. Motionen om mat och kost bifalls på så sätt att kommunstyrelsen
genom barn- och utbildningsutskottet och socialutskottet gör en
utredning av gemensam kostorganisation.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 163

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Inrättande av ordförandeberedning av mål för
förvaltningsorganisationen
Dnr 2011.0131.950

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 5 september 2011 beslutat att återremittera
ärendet om svar på motion om allokering och utveckling av kommunens
driftsorganisation med motiveringen att en ordförandeberedning tillsätts
av kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen.
Allmänna utskottet har på förslag av kommunstyrelsens ordförande
föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Med anledning av motionen om allokering och utveckling av
kommunens driftsorganisation inrättar kommunstyrelsen en
ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen.
2. Beredningen består av ordföranden i vardera utskott. Ersättare är
respektive vice ordförande.
3. Ordförande i beredningen är kommunstyrelsens ordförande.
4. Beredningen väljer själv sina arbetsformer och biträds av
kanslichefen.
5. Beredningen ska redovisa sitt förslag senast inom sex månader.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2011, § 127
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 19 september 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-10-13

§ 163 (forts.)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
ändring av punkt 2:
Beredningen består av kommunstyrelsens ordförande samt ordföranden i
barn- och utbildningsutskottet, kultur-, idrotts- och fritidsutskottet och
socialutskottet.
Majja Neverland (V) yrkar med instämmande av Åsa Eriksson (S) bifall
till allmänna utskottets förslag med följande ändring av punkt 1:
Med anledning av motionen om allokering och utveckling av
kommunens driftsorganisation inrättar kommunstyrelsen en
ordförandeberedning med uppdrag att i dialog med förvaltningarna ta
fram förslag till förvaltningsorganisation.

Beslut
1. Med anledning av motionen om allokering och utveckling av
kommunens driftsorganisation inrättar kommunstyrelsen en
ordförandeberedning med uppdrag att i dialog med
förvaltningarna ta fram förslag till förvaltningsorganisation.
2. Beredningen består av kommunstyrelsens ordförande samt
ordföranden i barn- och utbildningsutskottet, kultur-, idrottsoch fritidsutskottet och socialutskottet.
3. Ordförande i beredningen är kommunstyrelsens ordförande.
4. Beredningen väljer själv sina arbetsformer och biträds av
kanslichefen.
5. Beredningen ska redovisa sitt förslag senast inom sex månader.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Kommunstyrelsens ordförande
Barn- och utbildningsutskottets ordförande
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets ordförande
Socialutskottets ordförande
Kanslichefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 164

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Svar på motion om allokering och utveckling av
kommunens driftsorganisation
Dnr 2010.0116.910

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson inkom den 3 maj 2010 med en motion om allokering
och utveckling av kommunens driftorganisation. I motionen anges bland
annat att kommunen skall utveckla och anpassa kommunens
driftorganisation till en nivå som kan möta framtidens krav på flexibilitet
och kundorientering i kombination med ett optimalt resursutnyttjande.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att motionen bifalls på så sätt att
kommunstyrelsen och dess förvaltningsledning genom ledningsgruppen
har i stående uppdrag att verka för organisationsutveckling såsom ökad
flexibilitet och effektivitet.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med motiveringen att en
ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen tillsätts av kommunstyrelsen samt att
beredningen ska redovisa uppdraget inom sex månader.
Allmänna utskottet har på förslag av kommunstyrelsens ordförande
föreslagit att en sådan beredning tillsätts och föreslår kommunstyrelsen
att föreslå fullmäktige att besluta att motionen anses besvarad genom
kommunstyrelsens behandling av kommunalrådets förslag om att tillsätta
en ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2011, § 128
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2011
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 2 september 2010, § 50
Socialnämndens protokoll den 31 augusti 2010, § 51
Ledningsgruppens skrivelse den 23 juli 2010
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 17 juni 2010, § 30
Fullmäktiges protokoll den 3 maj 2010, § 68

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-10-13

§ 164 (forts.)
Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar med instämmande av Åsa Eriksson (S)
bifall till allmänna utskottets förslag med följande ändring:
Motionen anses besvarad genom kommunstyrelsens behandling av
kommunalrådets förslag om att tillsätta en ordförandeberedning med
uppdrag att i dialog med förvaltningarna ta fram förslag till
förvaltningsorganisation.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad genom kommunstyrelsens behandling av
kommunalrådets förslag om att tillsätta en ordförandeberedning med
uppdrag att i dialog med förvaltningarna ta fram förslag till
förvaltningsorganisation.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 165

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Ansökan om förlängd tid för beredning av motion
om bildande av ett estetiskt råd
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) inkom den 9 november 2010 med en motion om
bildande av ett estetiskt råd i syfte att göra kommunen vackrare.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit att
kommunfullmäktige förlänger tiden för beredning med sex månader för
motionen om bildande av estetiskt råd. Ledningskontoret anger vidare
att beredning pågår för närvarande bland annat i dialogform med
fastighetsägare med flera i torgnära läge.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2011, § 129
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2011
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 184
Motion inkommen den 9 november 2011

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Tiden för beredning av motionen om bildande av estetiskt råd förlängs
med sex månader.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 166

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Svar på medborgarförslag om att inrätta en
offentlig toalett
Dnr 2011.0064.914

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Sundqvist har inkommit med ett medborgarförslag om att
inrätta en offentlig toalett.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut efter beredning av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund och kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och
fritidsutskott.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har föreslagit att medborgarförslaget
avslås.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) anger att det
finns ett avtal med OKQ8 AB om upplåtelse av kundtoaletten i OKQ8stationen till allmän toalett. NVK anser att en offentlig toalett vid
macken är en fullt godtagbar lösning och att medborgarförslaget därför
bör avslås.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att
medborgarförslaget om att inrätta en offentlig toalett avslås.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2011, § 131
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 1 september 2011,
§ 45
NVK, direktionens protokoll den 30 juni 2011, § 189
Fullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 44
Medborgarförslag inkommet den 26 april 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-10-13

§ 166 (forts.)
Beslut
Medborgarförslaget om att inrätta en offentlig toalett avslås.

Kopia till:
Karl-Erik Sundqvist
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 167

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2011.0068.700

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera icke verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § och lagen om stöd och service 9 § till
Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Rapportering till kommunfullmäktige ska lämnas kvartalsvis över beslut
som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I
rapporten ska det framgå vilken typ av bistånd besluten gäller, hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut samt hur stor del av
besluten som gäller kvinnor respektive män.
Kommunstyrelsens socialutskott har överlämnat en sådan rapport
avseende det andra kvartalet 2011. För denna period rapporteras fyra
icke verkställda beslut.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 23 augusti 2011, § 128

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 2 2011.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 168

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Policy om offentlig utsmyckning
Dnr 2011.0126.866

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet beslutat att ge
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ett uppdrag att ta fram en policy om
offentlig utsmyckning att redovisas senast i oktober.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har lämnat ett förslag till policy samt
hantering av kommunens befintliga konstinnehav.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 1 september 2011,
§ 43

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar om att ärendet återremitteras med
motiveringen att mål 3 och 4 i förslaget till policy stryks eller
omformuleras.

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att mål 3 och 4 i förslaget till
policy stryks eller omformuleras.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 169

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Plan för internkontroll 2011 avseende barn- och
utbildningsutskottets verksamhetsområde
Dnr 2010.0044.901

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt Generella regler för nämnder inklusive
kommunstyrelsen fullgöra uppgifter enligt övergripande reglemente för
intern kontroll.
Barn- och utbildningsutskottet har upprättat en internkontrollplan för
2011 och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 19 september 2011, § 65

Beslut
Barn- och utbildningsutskottets förslag till internkontrollplan för 2011
antas.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 170

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Klagomålshantering inom barn- och
utbildningsutskottets verksamhetsområde
Dnr 2011.0139.600

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen 4 kap. 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att
ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Barn- och utbildningsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att
fastställa klagomålsrutiner enligt dokumentet ”Lämna
synpunkter/klagomål”.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 19 september 2011, § 62

Beslut
Barn- och utbildningsutskottets förslag till klagomålsrutiner enligt
dokumentet ”Lämna synpunkter/klagomål” fastställs.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 171

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Val till Arbetsmiljögruppen i Svealand AB
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljögruppen i Svealand AB är ett företag som arbetar inom
arbetsmiljö, friskvård och yttre miljövård. Företaget ägs i sin helhet av
föreningen Västmanlands Företagshälsovård. Norbergs kommun är
medlem i föreningen.
Valberedningen har lämnat förslag till val av representant och ersättare
till Arbetsmiljögruppen i Svealand AB:s föreningsmöten från ordinarie
bolagsstämma 2011 intill ordinarie bolagsstämma 2015.
Kommunstyrelsen har beslutat att utse Kjell Karlsson (MP) till
representant i Arbetsmiljögruppen i Svealand AB:s föreningsmöten från
och med ordinarie bolagsstämma 2011 intill ordinarie bolagsstämma
2015. Val av ersättare har bordlagts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 155

Beslut
Val av ersättare i Arbetsmiljögruppen i Svealand AB bordläggs.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 172

Sammanträdesdatum
2011-10-13

Extra ärende: Val av ny ledamot i barn- och
utbildningsutskottet under perioden 2011–2014
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsutskottet.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 12 juni 2011

Yrkanden
Frida Jansson (S) yrkar att Robin Bergman (S) utses till ledamot i barnoch utbildningsutskottet under perioden 2011–2014.

Beslut
Robin Bergman (S) utses till ledamot i barn- och utbildningsutskottet
under perioden 2011–2014.

Kopia till:
Robin Bergman
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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