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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 29

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
1. Ärende 31: Verksamhetsanalys av barn- och
utbildningsförvaltningen tas upp som ärende 6.
2. Nytt ärende: Avsägelse samt val av ny ledamot i allmänna
utskottet tas upp som ärende 33
3. Nytt ärende: Målarbete 2012 inför 2013–2015 tas upp som
ärende 34
4. Nytt ärende: Deltagande i familjecentral tas upp som ärende 35

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 30

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Rapport om entreprenörskap i skolan
Dnr 2011.0043.630

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beviljat Tillväxtgruppen 120 000 kronor per år
2011-2012 för ett projekt om entreprenörskap i skolan.
Barn- och utbildningsutskottet har lämnat en lägesrapport på uppdrag av
allmänna utskottet. Allmänna utskottet har tagit del av rapporten och
ombett barn- och utbildningsutskottet att föredra ärendet i
kommunstyrelsen.
Projektledaren från Tillväxtgruppen i norra Västmanland deltar för att
föredra ärendet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 39
Tillväxtgruppen, Entreprenörskap i skolan November/December – 2011

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 31

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och
trakasserier
Dnr 2011.0176.902

Sammanfattning av ärendet
Antidiskrimineringsutskottet har upprättat ett förslag till plan för aktiva
åtgärder mot diskriminering och trakasserier.
Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari 2009 och ändamålet är att
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder. Diskrimineringslagen består av två delar. Förbud
mot diskriminering och krav på att arbetsgivare ska förebygga
diskriminering genom aktiva åtgärder.
Ärendet har återremitterats av kommunstyrelsen med hänvisning till vid
mötet framförda synpunkter. Förslaget har ändrats. Redovisning har
skett i Centrala samverkansgruppen den 2 februari 2012. Centrala
samverkansgruppen rekommenderar att det ändrade förslaget antas.
Ledningskontoret föreslår att det ändrade förslaget antas.
Personalchefen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 12 december 2011, § 203
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 31 (forts.)
Yrkanden
Åke Andersson (V) yrkar följande: texten under rubriken
Arbetsförhållanden, Åtgärder, första raden ändras till ”skall om möjligt”.
Christer Filipsson (FP) yrkar bifall till ledningskontorets förslag.
Åsa Eriksson (S) yrkar som tillägg att planen lämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
Ordföranden ställer Anderssons och Filipssons yrkanden mot varandra
och finner att kommunstyrelsen bifaller Filipssons förslag. Därefter
ställer ordföranden proposition på Erikssons tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
1. Förslaget till plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och
trakasserier antas.
2. Planen lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Kopia till:
Samtliga utskott
Tf personalchef
Lönenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 32

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Plan vid hot och våld mot förtroendevalda
Dnr 2011.0177.902

Sammanfattning av ärendet
Vid revidering av handlingsplan vid hot- och våldssituationer beslutade
allmänna utskottet att en plan vid hot och våld mot förtroendevalda
skulle tas fram. Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till
handlingsplan. Den klargör hur ansvarsfördelningen ser ut vid fara eller
hot mot förtroendevald samt vid hot mot ett offentligt sammanträde.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att förslaget till plan vid hot och
våld mot förtroendevalda antas.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 28
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till plan vid hot och våld mot förtroendevalda antas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 33

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Verksamhetsanalys av barn- och
utbildningsförvaltningen
Dnr 2011.0172.942

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en
verksamhetsanalys av barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och
utbildningsutskottet har tagit del av återrapporten från SKL och gett
förvaltningen i uppdrag att jämföra struktur och hyror för förskolorna
med de kommuner som SKL föreslagit samt föreslagit kommunstyrelsen
att använda SKL:s verksamhetsanalys och förvaltningens fördjupade
analys på utvecklingskonferensen 2012.
Kommunstyrelsen har gett barn- och utbildningsutskottet i uppdrag att
till utvecklingskonferensen den 15 februari 2012 utreda varför Norbergs
kommun har högre kostnader än jämförbara kommuner utifrån SKL:s
analys.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 12 december 2011, § 209
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 21 november 2011, § 92
SKL, Norberg Barn och utbildningsförvaltningen Verksamhetsanalys
den 21 november 2011
Utdelas sammanställning verksamhetskostnader grundskola och förskola
i jämförelse med riket och jämförbara kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av utredningen och sammanställningen
verksamhetskostnader grundskola och förskola.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 34

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Nedskrivning av fastigheter
Dnr 2012.0047.291

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram förslag till sänkning av lokalkostnader.
Alternativ 1: en extraordinär nedskrivning av anläggningarnas bokförda
värden med ett belopp som medverkar till att sänka kapitalkostnaderna.
Alternativ 2: en omfördelning av kostnaderna för framförallt skol/förskolelokaler. Alternativen kan även kombineras.
Allmänna utskottet har beslutat att barn- och utbildningsutskottet ges i
uppdrag att under året presentera en plan för minskning av lokalyta per
elev till samma nivå som jämförbara kommuner, att föreslå
kommunstyrelsen att ansvaret och anslaget för fritidslokaler överförs
från barn- och utbildningsutskottet till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige
att värdet på skolfastigheter skrivs ner med 19,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 26
Ledningskontorets skrivelse den 8 januari 2012

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar som tillägg att kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet får i uppdrag att upprätta en plan för hur utskottet kan
öka hyresintäkterna för de lokaler som föreslås överföras till utskottet.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och
Filipssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget och tilläggsyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 34 (forts.)
Beslut
1. Ansvaret och anslaget för fritidslokaler överförs från barn- och
utbildningsutskottet till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet.
2. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har i uppdrag att upprätta en
plan för hur utskottet kan öka hyresintäkterna för de överförda
lokalerna.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Värdet på skolfastigheter skrivs ner med 19,1 miljoner kronor i
enlighet med av ledningskontoret upprättat förslag.
Nedskrivningen genomförs per den 1 juni 2012.
2. Budgetramen för kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott ändras med ett belopp som redovisas i
samband med andra förändringar av ramen med anledning av
balanspaketet.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 35

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Bygdeutvecklingsstöd till Karbenning
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
I kommunens budget för 2012 finns ett anslag för stöd till
bygdeutveckling i Karbenning.
Arne Pettersson (S) har på uppdrag av allmänna utskottet tagit fram ett
beslutsunderlag för 2012–2013.
Allmänna utskottet har beslutat att frågan om fortsatt
bygdeutvecklingsstöd till föreningen från och med 2013 ska behandlas av
allmänna utskottet i augusti i samband med fortsatt behandling av budget
2013–2015 samt föreslagit kommunstyrelsen att Karbenningbygdens
Ekonomiska Förening beviljas bygdeutvecklingsstöd 2012 med 188 000
kronor i syfte att föreningen tillhandahåller allmänheten samlings- och
idrottslokaler i före detta Nickebo skola, att om föreningens intäkter för
lokalerna i före detta Nickebo skola på väsentligt sätt förändras under
2012 ska föreningen snarast underrätta kommunen som då kan komma
att ompröva sitt beslut om bygdeutvecklingsstöd för 2012 och att
utbetalning av stöd görs var tredje månad räknat från och med april.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 31
Skrivelse den 6 mars 2012

Jäv och val av tillfällig ordförande
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S), Lennart Skansfors (C) och
Majja Neverland (V) i handläggningen i detta ärende.
Då varken ordföranden eller vice ordföranden deltar i behandlingen av
ärendet tjänstgör Kjell Sundvall (M) som äldste ledamot som ordförande
för val av tillfällig ordförande. Elizabeth Pettersson (S) yrkar att Kjell
Sundvall (M) utses att vara ordförande tillfälligt. Ordförande ställer
proposition på Petterssons yrkande och finner att Sundvall är utsedd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 35 (forts.)
Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar återremiss för ytterligare beredning av
beslutsunderlaget. Åke Andersson (V) yrkar med instämmande av
Pratima Åslund (V) avslag på allmänna utskottets förslagspunkt 2. Robin
Bergman yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
1. Först avgörs frågan om återremiss eller inte.
2. Om frågan skall avgöras idag ställs därefter proposition på
allmänna utskottets förslag varav punkt 2 ställs mot Anderssons
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Filipssons återremissyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets yrkande punkt 1
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets yrkande punkt 2
mot Åke Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för allmänna utskottets förslag.
Nej-röst för Anderssons yrkande.
Med 7 ja-röster för allmänna utskottets förslag och 5 nej-röster för bifall
till Anderssons yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna
utskottets förslag:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Thommy Ukkonen (S)
Elizabeth Pettersson (S)
Frida Jansson (S)
Gunnar Tiger (S)
Robin Bergman (S)
Christer Filipsson (FP)
Ingrid Filipsson (FP)
Åke Andersson (V)

Justerare

Ja-röst
x
x
x
x
x

Nej-röst

x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 35 (forts.)
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Torsten Jansson (S)
Kjell Karlsson (MP)
Pratima Åslund (V)
Kjell Sundvall (M)
Summa

Ja-röst
x
x
7

Nej-röst
x
x
5

Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets yrkande punkt 3
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslut
1. Karbenningbygdens Ekonomiska Förening beviljas
bygdeutvecklingsstöd 2012 med 188 000 kronor i syfte att
föreningen tillhandahåller allmänheten samlings- och
idrottslokaler i före detta Nickebo skola.
2. Om föreningens intäkter för lokalerna i före detta Nickebo skola
på väsentligt sätt förändras under 2012 ska föreningen snarast
underrätta kommunen som då kan komma att ompröva sitt
beslut om bygdeutvecklingsstöd för 2012.
3. Utbetalning av stöd görs var tredje månad räknat från och med
april.

Reservationer
Christer Filipsson (FP), Ingrid Filipsson (FP) och Kjell Sundvall (M)
reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation.
Åke Andersson (V) och Pratima Åslund (V) reserverar sig mot beslutet
punkt 2.

Kopia till:
Karbenningbygdens Ekonomiska Förening
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 36

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Fördelning av kommunstyrelsens
utvecklingsmedel 2012
Dnr 2011.0107.293
Dnr 2010.0120.141
Dnr 2011.0110.539
Dnr 2012.0035.106

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisektionen har tagit fram en sammanställning över
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsens utvecklingsmedel
fördelas enligt följande:
1. Till engångskostnader för omvandling till trygghetsboende enligt
avtal med Statens Bostadsomvandling anslås 1 000 000 kronor.
2. Till verkställighet av tillväxtprogram anslås 100 000 kronor.
3. Radio Norberg beviljas ett bidrag på 30 000 kronor.
4. Projekt Sommarlovsentreprenörer genomförs till en kostnad av
30 000 kronor enligt tidigare beslut

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 33
Ks utvecklingsmedel 2011-12-31, justerad redovisning utdelas

Beslut
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel fördelas enligt följande:
1. Till engångskostnader för omvandling till trygghetsboende enligt
avtal med Statens Bostadsomvandling anslås 1 000 000 kronor.
2. Till verkställighet av tillväxtprogram anslås 100 000 kronor.
3. Radio Norberg beviljas ett bidrag på 30 000 kronor.
4. Projekt Sommarlovsentreprenörer genomförs till en kostnad av
30 000 kronor enligt tidigare beslut.
Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Radio Norberg
Bergslagens folkhögskola
Ekonomisektionen
Personalsektionen
Berörda akter

Justerare

Utdragsbestyrkande

15(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 37

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Attraktivitetsåtgärder 2012
Dnr 2012.0026.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 7 juni 2010, § 77, beslutat att 20 procent av
föregående års överskott ska användas för attraktivitetsåtgärder under
innevarande år.
Allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet (KIFU), socialutskottet, och Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit med ansökningar om
attraktivitetsmedel.
Allmänna utskottet har på förslag av kommunstyrelsens ordförande och
kanslichefen föreslagit att tilldelning av attraktivitetsmedel 2012 görs
med återstående medel från 2011 års attraktivitetsmedel, 650 000, kronor
enligt följande:
1. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas 200 000 kronor för
egen fördelning till Norbergfestival, Norbergs
hembygdsförening, Norbergs Cykelklubb och Önskebrunnen
samt till Engelbrektslöpet enligt kommande ansökan.
2. Barn- och utbildningsutskottet beviljas 100 000 kronor för
åtgärder på skolgårdar.
3. Socialutskottet beviljas 100 000 kronor för en sinnenas trädgård
inklusive uppdrag till designkontoret.
4. Allmänna utskottet beviljas 100 000 kronor för
bredbandsstrategin och 50 000 kronor för medborgarvänligt
kommunhus.
5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund beviljas 20 000
kronor för uppsnyggning på Norbergsby 7:69 och 80 000 kronor
för lekplatsetableringen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 34
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 20 mars 2012
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 februari 2012
NVK, skrivelse den 27 februari 2012
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2012
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 10
KIFU:s protokoll den 2 februari 2012, § 12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 37 (forts.)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att
attraktivitetsåtgärder 2012 finansieras med återstående attraktivitetsmedel
2011 samt att kommunstyrelsen beslutar att styrelsens beslut gäller under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om
finansiering.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag samt
Erikssons yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Beslut
1. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas 200 000 kronor för
egen fördelning till Norbergfestival, Norbergs
hembygdsförening, Norbergs Cykelklubb och Önskebrunnen
samt till Engelbrektslöpet enligt kommande ansökan.
2. Barn- och utbildningsutskottet beviljas 100 000 kronor för
åtgärder på skolgårdar.
3. Socialutskottet beviljas 100 000 kronor för en sinnenas trädgård
inklusive uppdrag till designkontoret.
4. Allmänna utskottet beviljas 100 000 kronor för
bredbandsstrategin och 50 000 kronor för medborgarvänligt
kommunhus.
5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund beviljas 20 000
kronor för uppsnyggning på Norbergsby 7:69 och 80 000 kronor
för lekplatsetableringen.
6. Styrelsens beslut gäller under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om finansiering.
Förslag till kommunfullmäktige
Attraktivitetsåtgärder 2012 finansieras med återstående
attraktivitetsmedel 2011.
Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 38

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Norberg kommuns årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har på uppdrag av allmänna utskottet tagit fram ett
förslag till årsredovisning för 2011. Visst arbete återstår i
färdigställandeuppdraget.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 5,7 miljoner kronor, vilket är
2,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Med resultatet 2011 återställs
nu tidigare underskott i sin helhet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 23
Årsredovisning inklusive bilaga Mimerlaven.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att följande tillägg görs: Ledningskontoret ges i
uppdrag att färdigställa årsredovisningen till kommunfullmäktiges
sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag samt
Erikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget och tilläggsyrkandet.

Beslut
Ledningskontoret ges i uppdrag att färdigställa årsredovisningen till
kommunfullmäktiges sammanträde.
Förslag till kommunfullmäktige
Norberg kommuns årsredovisning för 2011 godkänns.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 39

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Hantering av över- och underskott 2011
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Till barn- och utbildningsutskottet överförs investeringsmedel
motsvarande 129 000 kronor till 2012.
2. Till socialutskottet överförs investeringsmedel motsvarande
200 000 kronor till 2012.
3. Till allmänna utskottet överförs investeringsmedel motsvarande
500 000 kronor till 2012.
4. Tillväxtgruppen i norra Västmanland beviljas överföring av icke
förbrukade medel under 2011 till år 2012.
5. Till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund överförs
kvarvarande investeringsmedel till år 2012

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 24
NVK, direktionens protokoll den 23 februari 2012, § 16

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att följande tillägg görs till allmänna utskottets
förslag: Norra Västmalands Utbildningsförbund, Västmanland- Dalarna
Lönenämnd samt Gemensamma nämnden medges behålla sina
respektive redovisade överskott.
Majja Neverland (V) yrkar följande ändring: 150 000 kr avsätts till barnoch utbildningsutskottet enligt framställan om 300 000 kr i samband med
budgetberedningen, samt att finansiering görs genom minskning av
avsättning till pensionskostnader eller trygghetsboende i ärendet
resultatdisposition 2011.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och
Erikssons tilläggsyrkande, samt Neverlands ändringsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag och tilläggsyrkandet
samt avslår ändringsyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 39 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Till barn- och utbildningsutskottet överförs investeringsmedel
motsvarande 129 000 kronor till 2012.
2. Till socialutskottet överförs investeringsmedel motsvarande
200 000 kronor till 2012.
3. Till allmänna utskottet överförs investeringsmedel motsvarande
500 000 kronor till 2012.
4. Tillväxtgruppen i norra Västmanland beviljas överföring av icke
förbrukade medel under 2011 till år 2012.
5. Till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund överförs
kvarvarande investeringsmedel till år 2012.
6. Norra Västmalands Utbildningsförbund, Västmanland- Dalarna
Lönenämnd samt Gemensamma nämnden medges behålla sina
respektive redovisade överskott.

Reservationer
Majja Neverland (V) och Åke Andersson (V) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 40

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Resultatdisposition 2011
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Fråga om fördelning av 2011 års resultat. Årsredovisningen uppvisar ett
resultat på 5,7 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner kronor bättre än
budgeterat. Med resultatet 2011 återställs nu tidigare underskott i sin
helhet.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har tagit fram en
redovisning av engångskostnader för omvandling till trygghetsboende
enligt avtal med Statens Bostadsomvandling AB. Kostnaderna beräknas
till 3 680 000 kronor.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 25
NVK:s skrivelse den 6 mars 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 12 december 2011, § 213
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 18
Allmänna utskottets protokoll den 25 oktober 2011, § 138
Allmänna utskottets protokoll den 25 oktober 2011, § 139
Fullmäktiges protokoll den 4 oktober 2011, § 101

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Av 2011 års resultat avsätts:
 2 000 000 kronor till framtida pensionskostnader
 1 000 000 kronor till engångskostnader som en följd av köpeavtal
respektive hyresavtal med Statens Bostadsomvandling AB om
trygghetsboende
 78 000 kronor till åtgärder med anledning av översiktsplanen

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 41

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0051.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har inkommit med
förbundets årsredovisning för 2011. Kommunstyrelsen har i § 39
föreslagit kommunfullmäktige att NVU medges behålla 2011 års
överskott.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 534 000 kronor.

Beslutsunderlag
NVU, direktionens protokoll den 7 mars 2012, § 2

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för 2011
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 42

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0034.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med förbundets årsredovisning för 2011.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 7,4
miljoner kronor. Efter avsättning till resultatutjämnings/investeringsfond för va och renhållning i Fagersta respektive Norberg
uppgår det justerade resultatet till 3,6 miljoner kronor.
Förbundets revisorer har lämnat revisionsberättelsen för år 2011. De
bedömer sammantaget att direktionen i NVK har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Revisorerna
tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen
godkänns.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011, Internbokslut 2011
Revisionsberättelse, inkommen den 16 februari 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för 2011
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 43

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0042.400

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har
inkommit med årsredovisning för 2011.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 2,1 miljoner kronor. Utfallet
för Norbergs kommun är -155 000 kronor.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 21 februari 2012, § 24

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för
2011 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 44

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning
för 2011
Dnr 2012.0007.942

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för lönenämnden visar på ett överskott på 173 000
kronor. Kommunstyrelsen har i § 39 föreslagit kommunfullmäktige att
lönenämnden medges behålla 2011 års överskott.

Beslutsunderlag
Lönenämndens protokoll den 17 februari 2012, § 2

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Lönenämndens årsredovisning för 2011 godkänns.
2. Kommunfullmäktige bifaller för sin del att respektive part enligt
förteckning i årsredovisningen beslutar att ställningstagande i
säteskommunen för respektive organisation om reservationer i
årsredovisningen framdeles även skall gälla för respektive
organisation.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor
och andra samverkansfrågor/
Hjälpmedelscentrums årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0038.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor/Hjälpmedelscentrum har inkommit med
årsredovisning för 2011. Kommunstyrelsen har i § 39 föreslagit
kommunfullmäktige att gemensamma nämnden medges behålla 2011 års
överskott.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 3,9 miljoner kronor, före
resultatreglering med återbetalning till kunder.

Beslutsunderlag
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågors protokoll den 10 februari 2012, § 5

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågors årsredovisning för 2011 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Norra Västmanlands Samordningsförbunds
årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0054.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVSF) har inkommit med
årsredovisning för 2011.

Beslutsunderlag
NVSF:s protokoll den 16 mars 2012, § 4.

Beslut
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning 2011
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Tillväxtgruppen i Norra Västmanlands
årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0061.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har inkommit med
årsredovisning för 2011. Den kommer att behandlas av stämman den 13
april. Årsredovisningen uppvisar ett resultat på -38 429 kronor.
Styrelsens förslag till kommunfullmäktige gäller under förutsättning av
att stämman beslutar fastslå årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Tillväxtgruppen i Norra Västmanlands årsredovisning 2011.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av Tillväxtgruppen i norra Västmanlands
årsredovisning för 2011.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0052.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) har inkommit med
årsredovisning för 2011.

Beslutsunderlag
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionens protokoll den 22
mars 2011, § 1.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2011
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Förslag till förvaltningsorganisation från
ordförandeberedning
Dnr 2011.0131.950

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta en ordförandeberedning med
uppdrag att i dialog med förvaltningarna ta fram förslag till
förvaltningsorganisation.
Beredningen har föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Förslaget till förvaltningsorganisation enligt ledningsgruppens
skiss antas och processen med vidare behandling av
förvaltningsorganisationen fortsätter 2012.
2. Kanslichefen ges i uppdrag att med stöd av ledningsgruppen
verkställa förslaget att senast gälla från och med den 1 januari
2013.

Beslutsunderlag
Centrala samverkansgruppens protokoll den 28 mars 2012, § 11
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse den 21 februari 2012
Beredningens minnesanteckningar den 20 februari 2012
Ledningsgruppens skiss till förvaltningsorganisation 2012-01-16
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2011, § 163

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar bifall till förslaget med ändring enligt
följande: Sektor U och S slås samman.
Ordföranden ställer proposition först på beredningens förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Ordföranden
ställer sedan proposition på Filipssons ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå ändringsyrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Filipssons ändringsyrkande.
Nej-röst för beredningens förslag.
Med 4 ja-röster för Filipssons ändringsyrkande och 9 nej-röster för
beredningens förslag beslutar kommunstyrelsen enligt beredningens
förslag:

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 49 (forts.)
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Thommy Ukkonen (S)
Elizabeth Pettersson (S)
Frida Jansson (S)
Gunnar Tiger (S)
Robin Bergman (S)
Christer Filipsson (FP)
Ingrid Filipsson (FP)
Lennart Skansfors (C)
Kjell Sundvall (M)
Åke Andersson (V)
Kjell Karlsson (MP)
Pratima Åslund (V)
Åsa Eriksson
Summa

Ja-röst

Nej-röst
x
x
x
x
x

x
x
x
x

4

x
x
x
x
9

Beslut
1. Förslaget till förvaltningsorganisation enligt ledningsgruppens
skiss antas och processen med vidare behandling av
förvaltningsorganisationen fortsätter 2012.
2. Kanslichefen ges i uppdrag att med stöd av ledningsgruppen
verkställa förslaget att senast gälla från och med den 1 januari
2013.

Reservationer
Christer Filipsson (FP), Ingrid Filipsson (FP), Lennart Skansfors (C) och
Kjell Sundvall (M) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Kanslichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Svar på motion om bildande av estetiskt råd
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en motion om bildande av
estetiskt råd. Motionen har diskuterats i samband med träffarna ”Dialog
attraktivare Norberg” samt med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
och miljö- och byggförvaltningen. Reglemente har utarbetats.
Ledningskontoret föreslår med anledning av pågående andra uppgifter
och allmänt förvaltningarnas utrymme för ytterligare uppgifter samt den
närmsta budget- och planperiodens sparåtgärder att förslaget avslås.
Allmänna utskottet föreslår att motionen bifalls genom att
verkställigheten prövas 2014.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 37
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2012
Fullmäktiges protokoll den 31 oktober 2011, § 122
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 184
Motion inkommen den 9 november 2010

Yrkanden
Ingrid Filipsson (FP) yrkar följande: Motionen bifalls och förslaget till
reglemente antas med ändringen att 2:a stycket i § 2 om vilka rådet skall
bestå av tas bort, samt att beslutet skall verkställas omgående.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och
Filipssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Filipssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 50 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls och förslaget till reglemente antas med ändringen att 2:a
stycket i § 2 om vilka rådet skall bestå av tas bort, samt att beslutet skall
verkställas omgående.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Uppföljning av surfzoner
Dnr 2009.0295.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om kostnadsfri trådlös
internetuppkoppling vid biblioteket och turistbyrån. Etableringen skall
följas upp efter ett år i syfte att undersöka om vidareutveckling av
etableringen efterfrågas.
Allmänna utskottet har på förslag från ledningskontoret föreslagit att
verksamheten bedrivs tills vidare som nu och att den åter följs upp efter
verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 38
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 182

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar följande tillägg: Ledningskontoret skall
lägga förslag till hur åtkomst till internetuppkoppling i surfzonerna kan
underlättas.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och
Filipssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget och yrkandet.

Beslut
1. Verksamheten med trådlös internetuppkoppling bedrivs tills
vidare som nu.
2. Verksamheten följs upp efter verksamhetsåret 2012 varefter
frågan om vidareutveckling av etableringen åter prövas.
3. Ledningskontoret skall lägga förslag till hur åtkomst till
internetuppkoppling i surfzonerna kan underlättas.
Kopia till:
IT-service
Turistinformationen
Växeln
Informationsgruppen
Café Kaka, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Ersättning till ersättare för ordförande i
socialutskottet
Dnr 2012.0041.900

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott har föreslagit att andre vice ordförande
i arvode ska få 1/30 av ordinarie ordförandes månadsarvode per dag, för
de dagar som han tjänstgör.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 21 februari 2012, § 49

Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunnar Tiger (S) i handläggningen i detta
ärende.

Beslut
Ersättare för ordförande i socialutskottet ska för de dagar som han
tjänstgör få 1/30 av ordinarie ordförandes månadsarvode per dag.

Kopia till:
Gunnar Tiger
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 53

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Överenskommelse om samverkan mellan
landsting och kommunerna i Västmanlands län
när det gäller vuxna personer med psykisk
funktionsnedsättning
Dnr 2012.0039.700

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till överenskommelse om samverkan mellan landstinget och
kommunerna i Västmanland avseende personer över 18 år med psykisk
sjukdom/psykisk funktionsnedsättning har tagits fram av Gemensamma
nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor. Nämnden
rekommenderar de olika huvudmännen, landstinget samt kommunerna i
Västmanland att anta överenskommelsen.
Socialutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att anta
överenskommelsen.

Beslut
Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna i
Västmanlands län avseende personer över 18 år med psykisk
sjukdom/psykisk funktionsnedsättning antas.

Kopia till:
Socialutskottet
Landstinget Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 54

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2012.0014.700

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 fjärde kvartalet 2011. För denna period rapporteras fyra
icke verkställda beslut.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 2 februari 2012, § 35.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 4 2011.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 55

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Rapport från socialförvaltningen om etablering av
nyanlända
Dnr 2012.0062.133

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat en rapport gällande konkreta
insatser/åtgärder avseende etablering av nyanlända 2011, enligt länets
avsiktsförklaring om flyktingsamverkan.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar följande:
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten
2. Socialutskottet skall till juni 2012 redovisa förmodade
konsekvenser för Norbergs kommun av ny lagstiftning om
anhöriginvandring
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten.
2. Socialutskottet skall till juni 2012 redovisa förmodade
konsekvenser för Norbergs kommun av ny lagstiftning om
anhöriginvandring.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 56

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Uppföljning av överförandet av ansvar för
hemsjukvård från landstinget till kommunen
Dnr 2008.0508.770

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 5 september 2011, § 93 att ansvaret för
hemsjukvården ska överföras från landstinget till kommunen.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar följande: Socialutskottet skall till juni 2012
redovisa en rapport om hur arbetet fortskrider med överförandet av
ansvaret för hemsjukvården.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Socialutskottet skall till juni 2012 redovisa en rapport om hur arbetet
fortskrider med överförandet av ansvaret för hemsjukvården.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Policy om offentlig utsmyckning
Dnr 2011.0126.866

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
förslag till policy om offentlig utsmyckning med motiveringen att mål 3
och 4 i förslaget till policy stryks eller omformuleras.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har tagit fram ett reviderat förslag till
Policy för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst och
föreslår kommunstyrelsen förslaget antas.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 2 februari 2012, § 8

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar följande: Ärendet återremitteras till kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet för att förslaget till policy ska kompletteras
med anvisningar för kommunens inköp av konst.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Ärendet återremitteras till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet för att
förslaget till policy ska kompletteras med anvisningar för kommunens
inköp av konst.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 58

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Svar på motion om att göra Norbergs kommun till
motorsportens centrum
Dnr 2011.0171.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har lämnat en motion om att göra Norbergs kommun
till motorsportens centrum genom att kommunen ser över markområden
som kan vara lämpliga för utövare av motorsport och att kommunen ger
ekonomiskt bidrag till dessa utövare vid exempelvis tävling.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen
överlämnar frågan om markområden lämpliga för motorsport till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande och att
förslaget att anslå pengar till utövare av motorsport vid tävlingar avslås.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 15 mars 2012, § 21
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 december 2011, § 134
Motion inkommen den 29 november 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Pratima Åslund (V)
följande:
1. Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott skall
samverka med berörda föreningar i syfte att hjälpa till med
eventuella ansökningar om medel hos möjliga finansiärer i
motionens syfte.
2. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-04-10

§ 58 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott skall samverka
med berörda föreningar i syfte att hjälpa till med eventuella ansökningar
om medel hos möjliga finansiärer i motionens syfte.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 59

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Extra ärende: Målarbete 2012 inför 2013–2015
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret föreslår att arbetsmöte genomförs eftermiddagen den
25 april 2012 för att processa fram minst fyra inriktningsmål för
kommunstyrelsen samt utifrån dessa minst fyra anpassade effektmål för
respektive utskott.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2012.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar följande: Arbetsmöte genomförs enligt förslag.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
Arbetsmöte genomförs enligt förslag.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 60

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Extra ärende: Avsägelse samt val av ledamot i
allmänna utskottet
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Filipsson avsäger sig uppdraget som ersättare i allmänna utskottet.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 9 april 2012, Ingrid Filipsson.

Yrkanden
Ingrid Filipsson (FP) yrkar att Christer Filipsson (FP) väljs till ny
ledamot i allmänna utskottet.
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Filipssons yrkande och finner
att kommunstyrelsen så beslutat.

Beslut
1. Ingrid Filipsson (FP) entledigas från uppdraget.
2. Christer Filipsson (FP) väljs till ny ledamot i allmänna utskottet
till 2014.

Kopia till:
Ingrid Filipsson
Christer Filipsson
Valpärm
Allmänna utskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 61

Sammanträdesdatum
2012-04-10

Extra ärende: Deltagande i familjecentral
Dnr 2011.0123.106

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
deltagande i familjecentralens verksamhet.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 19 mars 2012, § 24.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar följande: Socialutskottet ansvarar för
kommunens deltagande och skall samverka med övriga berörda utskott.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
1. Kommunstyrelsen deltar i familjecentralens verksamhet.
2. Socialutskottet ansvarar för kommunens deltagande och skall
samverka med övriga utskott.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

45(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-10

Kommunstyrelsen

§ 62

Meddelanden










Ordförandens muntliga rapporter:
o Information om kontakt med ägaren av f d Antons mack.
o Information om nyrekrytering av socialchef.
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 19 mars 2012
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 15 mars 2012
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 2 februari
2012
Socialutskottets protokoll den 21 februari 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 46: Barnoch ungdomspolitiskt program
Barnkonventionen, information den 24 april 2012
Brottsförebyggande rådet, Viktig undersökning om brott mot
förtroendevalda, inkommen den 14 mars 2012

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

46(46)

