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Justerare
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§ 63

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
1. Nytt ärende: Remissvar på landstingets
Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik tas upp som
ärende 33
2. Nytt ärende: Uppdrag till socialutskottet om översyn av
serveringstider i riktlinjer för serveringstillstånd tas upp som
ärende 34.
3. Nytt ärende: Avsägelse från uppdrag som vice ordförande
och ledamot i allmänna utskottet samt fyllnadsval tas upp
som ärende 35.
4. Nytt ärende: Information från barn- och utbildningsutskottet
om händelse om avvikelse från skola tas upp som ärende 36.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 64

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Information om Triple Steelix
Sammanfattning av ärendet
Maria Engholm deltar för att informera om innovationssystemet Triple
Steelix.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-05-21

Kommunstyrelsen

§ 65

Meddelanden








Ordförandens muntliga rapporter:
o Information om att TVG:s styrelse i dagsläget inte kan
prioritera uppdraget om landsbygdsutveckling.
o Information om att Framtidskommissionen planerar att
förlägga ett seminarium i Norberg den 31 augusti till den
1 september om kulturens betydelse för utveckling.
o Information om att ordförande och projektledare
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning varit i
Surahammar och informerat om vår nya översiktsplan.
o Information om sitt studiebesök i Pajala tillsammans med
(S) riksdagsledamöter i Västmanland och Lars
Andersson, Skinnskatteberg om etableringen av
gruvnäringen.
Muntlig information om att ansökan inkommit om friförskola i
Karbenning samt att ärendet bereds av barn- och
utbildningsutskottet kommande vecka
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012
Socialutskottets protokoll den 23 april 2012
Socialutskottets protokoll den 20 mars 2012
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 april 2012

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Uppföljning av internkontroll 2011
Dnr 2010.0044.901

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2011 att anta förslag till
internkontrollplan 2011. Redovisningar av uppföljning inom allmänna
utskottets område har lämnats till kanslichefen utom i ett fall som
redovisas senare. Med anledning av resultat och förslag i redovisningarna
har kanslichefen beslutat om åtgärder. Allmänna utskottet har föreslagit
kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen.
Barn- och utbildningsutskottet har redovisat uppföljning av
internkontroll inom deras område.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 59
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2012

Beslut
Uppföljning av internkontroll 2011 inom allmänna utskottets och barnoch utbildningsutskottets verksamhetsområden godkänns.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Ekonomichefen
Personalchefen
Kommunsekreteraren
Beredskapssamordnaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Budgetuppföljning den 31 mars 2012
Dnr 2012.0008.942

Sammanfattning av ärendet
I Norbergs kommun upprättas kommunövergripande budget- och
verksamhetsuppföljning med ekonomiska prognoser i mars och oktober.
Ekonomisektionen har upprättat en till budget- och
verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2012. I en översiktlig
ekonomisk prognos redovisas ett positivt resultat för hela året med 3,9
miljoner kronor. Budgetavvikelsen uppgår till 3,3 miljoner kronor. Årets
ekonomiska resultat är budgeterat till 0,6 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Budget- och verksamhetsuppföljning 2012-03-31 med finansiell rapport

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2012 med
finansiell rapport godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Uppföljning av balanspaketet, beslutade åtgärder
i samband med fastställandet av budget 2012–2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 31 oktober 2012 § 120 ska
avvikelser från balanspaketets innehåll rapporteras fortlöpande under
året.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Ändring av ekonomistyrningspolicy inför
övergång till gemensam ekonominämnd
Dnr 2010.0147.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av
ekonomistyrningspolicy inför övergång till gemensam ekonominämnd.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 60
Ledningskontoret, Ekonomistyrningspolicy. Förslag till ändringar inför
övergång till gemensam ekonominämnd. Vissa redaktionella ändringar
görs.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till ändring av ekonomistyrningspolicy fastställs med
redaktionella ändringar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Revidering av finanspolicy inför övergång till
gemensam ekonominämnd
Dnr 2011.0024.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av finanspolicy
inför övergång till gemensam ekonominämnd.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 61
Ledningskontoret, Finanspolicy. Förslag till förändringar inför NVE.
Vissa redaktionella ändringar görs.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till ändring av finanspolicy fastställs med redaktionella
ändringar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Ändring av kommunstyrelsens reglemente inför
övergång till gemensam ekonominämnd
Dnr 2012.0079.901
Dnr 2010.0257.901

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret redovisar förslag till ändringar av kommunstyrelsens
reglemente samt i delegationsordningen med anledning av tillkomsten av
Norra Västmanlands ekonominämnd.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2012.

Beslut
Punkten om ”Kommunens finansiella verksamhet” i kommunstyrelsens
delegationsordning stryks fr.o.m. den 1 juli 2012.
Förslag till kommunfullmäktige
Punkterna om medelsförvaltning i fjärde paragrafen i kommunstyrelsens
reglemente stryks fr.o.m. den 1 juli 2012.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Omsättning av lån 2012
Dnr 2011.0192.942

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har lån med sammanlagt 91,5 miljoner kronor per
den 23 april 2012. Kommunen har hela lånestocken hos Kommuninvest
i Sverige AB. Låneskulden består av sju lån varav ett ska omsättas under
oktober månad 2012.
Kommuninvest kräver numera ett formellt beslut för varje nyupplåning
men även vid omsättning av lån. Idag finns det inget sådant beslut i
kommunen.
Allmänna utskottet har på förslag av ekonomichefen föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta enligt följande:
Kommunstyrelsen har rätt att under år 2012 omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2012.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 62
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 26 januari 2012. Viss redaktionell
ändring meddelas. Ny tjänsteskrivelse kommer att upprättas.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen och efter den 1 juli Norra Västmanlands
ekonominämnd har rätt att under år 2012 omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2012.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Standard på trygghetsboendet och finansiering
Dnr 2011.0107.293

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har den 5 mars 2012, § 6 godkänt kommunstyrelsens beslut
att ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) i uppdrag
att fortsätta arbeta fram beslutsunderlag för att genomföra
avsiktsförklaringen med Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) om
förstudie avseende trygghetsboende.
NVK har tagit fram engångskostnader som en följd av köpeavtal
respektive hyresavtal avseende trygghetsboendet med Sbo AB. NVK
redovisar bland annat att kostnaden för standardhöjning med inglasade
balkonger till trygghetsboendet är 600 000 kronor och kostnaden för
standardhöjning med diskmaskiner i lägenheterna är 240 000 kronor.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. Standardhöjning med inglasade balkonger till trygghetsboendet
samt med diskmaskiner i lägenheterna ska genomföras.
2. Beslut om finansiering av standardhöjningen tas i samband med
behandling av budget 2013–2015.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 63
NVK:s skrivelse inkommen den 7 mars 2012

Beslut
1. Standardhöjning med inglasade balkonger till trygghetsboendet
samt med diskmaskiner i lägenheterna ska genomföras.
2. Beslut om finansiering av standardhöjningen tas i samband med
behandling av budget 2013–2015.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i
taxan för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Dnr 2012.0057.346

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxan
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 %, då denna
inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga självkostnad vid
upprättande av förbindelsepunkt.
Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 4,4 %. Den fasta
avgiften höjs från 4 329 till 4 520 kronor per år. Rörliga
förbrukningsavgiften höjs från 24,00 kronor till 25,06 kronor per m3.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 520 kronor till 1 587
kronor per år. Tomtyteavgiften höjs från 214 kronor till 223 kronor per
år och varje påbörjat 100-tal kvm tomtyta.
För en normalvilla med en vattenförbrukning om 150 m3/år innebär
förslaget en höjning av förbrukningsavgiften från 3 600 till 3 759 kronor,
fasta avgiften från 4 329 till 4 520 kronor och en höjning av
lägenhetsavgiften från 1 520 till 1 587 kronor eller tillsammans 417
kronor inklusive moms för ett år.
Kostnadsökningarna 2012 bedöms bli i storleksordningen 3 % på
årsbasis samtidigt som försäljningsvolymen bedöms minska med 2 % per
år. Vidare har kommunfullmäktiges uttalade viljeinriktning, att
brukningstaxan under några år skall höjas med en procentenhet mer per
år än kostnadsökningarna för att tillskapa underhållsmedel, beaktas.
De fasta avgifterna för diverse tjänster föreslås höjas med 3 %, vilket
bedöms motsvara kostnadsökningarna.
Texten i taxan anpassas i tillämpliga delar till Svenskt Vattens basförslag
i publikation P96.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-05-21

§ 74 (forts.)
De senaste åren blivit allt svårare att få betalt och beloppen som
faktureras vissa fastighetsägare vid fakturering kvartalsvis i efterskott är
betydande. Tätare fakturering ger ökade administrativa kostnader, men
minskar risken för större kundförluster.
Allmänna utskottet har på förslag av NVK föreslagit kommunstyrelsen
att besluta enligt följande:
1. Förslaget till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa
för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla fr. o. m. den 1 oktober 2012.
2. Ägare till enbostadshus ska liksom tidigare faktureras i efterskott
per kvartal emedan övriga fastighetsägare skall faktureras i
efterskott per månad.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 64
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 37

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa
för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla fr. o. m. den 1 oktober 2012.
2. Ägare till enbostadshus ska liksom tidigare faktureras i efterskott
per kvartal emedan övriga fastighetsägare skall faktureras i
efterskott per månad.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Renhållningstaxa 2013
Dnr 2012.0058.406

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag till renhållningstaxa att gälla fr. o. m. den 1 januari 2013.
Förslaget innebär oförändrade avgifter för hushållssopor och
slamtömning vid kampanj, en höjning av avgiften för latrinhämtning
med 70 %. För budad tömning gäller i avgiftsbilagan angivet belopp
uppräknat med högst angivet index.
Allmänna utskottet har på förslag av NVK har föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt
följande:
1. Förslaget till ändringar av avgifterna i "Avgiftsbilaga till
renhållningstaxa för Norbergs kommun" antas att gälla fr. o. m.
den 1 januari 2013.
2. Första meningen i renhållningstaxan under rubriken
"DEBITERING AV AVGIFTER" ändras till följande lydelse:
Avgifter för bortforsling och slutligt omhändertagande av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall vid ordinarie
hämtningar debiterar NVK fastighetsinnehavaren i efterskott var
tredje månad för enbostadshus och varje månad för övriga
fastigheter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 65
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 39

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-05-21

§ 75 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till ändringar av avgifterna i "Avgiftsbilaga till
renhållningstaxa för Norbergs kommun" antas att gälla fr. o. m.
den 1 januari 2013.
2. Första meningen i renhållningstaxan under rubriken
"DEBITERING AV AVGIFTER" ändras till följande lydelse:
Avgifter för bortforsling och slutligt omhändertagande av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall vid ordinarie
hämtningar debiterar NVK fastighetsinnehavaren i efterskott var
tredje månad för enbostadshus och varje månad för övriga
fastigheter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Kommunstyrelsens inriktningsmål inför budget
2013–2015
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ett arbetsmöte med syfte att ta fram minst fyra inriktningsmål för
kommunstyrelsen inför budget 2013–2015 och underlag för minst fyra
effektmål för respektive utskott hölls eftermiddagen den 25 april 2012.
Mötet resulterade bland annat i fyra målområden: 1. Hållbar och effektiv
utveckling, 2. Tillväxt och attraktivitet, 3. Tillgänglighet och trygghet, 4.
Delaktighet och engagemang.
Kanslisektionen gavs i uppdrag att ta fram förslag till mål inom
målområdena. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta att
skrivelsen Inriktningsmål för kommunstyrelsen inför budget och plan
2013–2015 den 11 maj 2012 antas, vilket bland annat innebär att:
1. Kommunstyrelsens inriktningsmål antas.
2. Respektive utskott ska ta fram 1-2 effektmål per delverksamhet
för de inriktningsmål som är relevanta för utskottens verksamhet.
3. Antalet indikatorer som är jämförbara med andra kommuner ska
öka och kan hämtas från exempelvis SKL:s Kvalitet i Korthet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2012

Beslut
Skrivelsen (bilagan) Inriktningsmål för kommunstyrelsen inför budget
och plan 2013–2015 och riktlinjer för effektmål den 11 maj 2012 antas,
vilket bland annat innebär att:
1. Kommunstyrelsens inriktningsmål antas.
2. Respektive utskott ska ta fram 1-2 effektmål respektive
indikatorer per delverksamhet för de inriktningsmål som är
relevanta för utskottens verksamhet.
3. Antalet indikatorer som är jämförbara med andra kommuner ska
öka och kan hämtas från exempelvis SKL:s Kvalitet i Korthet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-05-21

§ 76 (forts.)

Kopia till:
Allmänna utskottet (inklusive bilaga)
Barn- och utbildningsutskottet (inklusive bilaga)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (inklusive bilaga)
Socialutskottet (inklusive bilaga)
Ekonomisektionen (inklusive bilaga)
Ekonomichef, Fagersta kommun (inklusive bilaga)

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 77

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Ändring av fullmäktiges arbetsordning om
interpellationer och frågor
Dnr 2012.0068.915

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har på initiativ av fullmäktiges presidium upprättat ett
förslag till ändring av fullmäktiges arbetsordning så att interpellationer
och frågor får riktas till ordföranden i kommunstyrelsens utskott.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Fullmäktiges arbetsordning ändras enligt ledningskontorets
förslag så att interpellationer och frågor får riktas till ordföranden
i kommunstyrelsens utskott.
2. Interpellationer och frågor får även riktas till ordförande i
kommunalförbund.
Ledningskontoret har inför kommunstyrelsens behandling av ärendet
upprättat en kompletterande tjänsteskrivelse med alternativ för att på
olika sätt ställa interpellationer och frågor om kommunalförbund.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2012
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 53
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bordläggning av ärendet till nästa
kommunstyrelsesammanträde.
Ingrid Filipsson (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag p. 1 samt
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktiges
arbetsordning ändras så att om en interpellation eller en fråga avser
förhållandena i ett kommunalförbund, som kommunen är medlem i, får
interpellationen riktas till en ledamot i kommunfullmäktige som tillika är
ledamot i kommunalförbundets direktion eller motsvarande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-05-21

§ 77 (forts.)
Majja Neverland (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag p. 1 samt
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktiges
arbetsordning ändras så att om en interpellation eller en fråga ställs till en
nämndordförande och avser förhållandena i ett kommunalförbund, som
kommunen är medlem i, får nämndordföranden överlämna till
ordföranden i förbundsdirektionen eller motsvarande att besvara
interpellationen eller frågan.
Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Erikssons bordläggningsyrkande.
Nej-röst för att ärendet avgörs idag.
Med 10 nej-röster för att ärendet avgörs idag och 3 ja-röster för att
ärendet bordläggs beslutar kommunstyrelsen att avgöra frågan idag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Thommy Ukkonen (S)
Arne Pettersson (S)
Torsten Jansson (S)
Gunnar Tiger (S)
Robin Bergman (S)
Kjell Karlsson (MP)
Christer Filipsson (FP)
Ingrid Filipsson (FP)
Lennart Skansfors (C)
Kjell Sundvall (M)
Majja Neverland (V)
Åke Andersson (V)
Åsa Eriksson (S)
Summa

Ja-röst

x
x
x
3

Nej-röst
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10

Ordföranden ställer proposition på Ingrid Filipssons yrkande mot Majja
Neverlands yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Filipssons
yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Filipssons yrkande.
Nej-röst för Neverlands yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-05-21

§ 77 (forts.)
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt Neverlands yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Thommy Ukkonen (S)
Arne Pettersson (S)
Torsten Jansson (S)
Gunnar Tiger (S)
Robin Bergman (S)
Kjell Karlsson (MP)
Christer Filipsson (FP)
Ingrid Filipsson (FP)
Lennart Skansfors (C)
Kjell Sundvall (M)
Majja Neverland (V)
Åke Andersson (V)
Åsa Eriksson (S)
Summa

Ja-röst
x

Nej-röst
x
x
x
x

x
x
x
x
x

6

x
x
x
7

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Fullmäktiges arbetsordning ändras enligt ledningskontorets
förslag så att interpellationer och frågor får riktas till ordföranden
i kommunstyrelsens utskott.
2. Fullmäktiges arbetsordning ändras så att om en interpellation
eller en fråga ställs till en nämndordförande och avser
förhållandena i ett kommunalförbund, som kommunen är
medlem i, får nämndordföranden överlämna till ordföranden i
förbundsdirektionen eller motsvarande att besvara
interpellationen eller frågan.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 78

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Återremiss av svar på medborgarförslag om att
anlägga ett utegym på området mellan Svanen
och Norbergsån
Dnr 2011.0124.914

Sammanfattning av ärendet
Inger Fargve har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett
utegym på området mellan Svanen och Norbergsån. Utegymmet ska
enligt förslaget inrättas i anslutning till planerad prioriterad lekplats på
området.
Fullmäktige har beslutat att återremittera ärendet med motiveringen att
en kostnadsberäkning ska tas fram av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK). NVK har kostnadsberäknat förslaget
till cirka 135 000 kronor.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att medborgarförslaget avslås på grund av att finansiering
saknas. Förslaget ska dock beaktas i framtida budgetsammanhang.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 67
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 60
Fullmäktiges protokoll den 5 mars 2012, § 1
NVK, direktionens protokoll den 15 december 2011, § 303
KIFU:s protokoll den 15 december 2011, § 62
Fullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 95
Medborgarförslag inkommet den 12 september 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Majja Neverland (V) att
kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Medborgarförslaget är intressant och att det är upp till Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund att enligt egen
bedömning anlägga utegym på området vid den planerade
lekplatsen när finansiering finns.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Christer Filipsson (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-05-21

§ 78 (forts.)
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Erikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erikssons
yrkande.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget är intressant och att det är upp till Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund att enligt egen
bedömning anlägga utegym i planerad lekplats på området
när finansiering finns.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Reservation
Christer Filipsson (FP) reserverar sig mot beslutat.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 79

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Svar på motion om utredning av Norra
Västmanlands Utbildningsförbund
Dnr 2011.0122.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors har inkommit med en motion om Norra
Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) där han föreslår att en
utomstående konsult utreder om det är ekonomiskt fördelaktigt att vara
med i NVU samt att kommunen inom sex månader tar in slutsatsen från
denna utredning och tar ett beslut i frågan om vi ska fortsätta ingå i
NVU eller inte.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad med hänvisning till i tjänsteskrivelsen redovisade åtgärder i linje
med förslaget samt planerad kommande behandling av konsultrapport
och ekonomiska beräkningar.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 68
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2012
Essbe-konsult Bo Sahlée 2011-11-30, Rapport Skinnskatteberg
Gymnasieelever
Motion inkommen den 5 september 2011

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till i tjänsteskrivelsen
redovisade åtgärder i linje med förslaget samt planerad kommande
behandling av konsultrapport och ekonomiska beräkningar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 80

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Svar på motion om en gemensam
överförmyndarorganisation
Dnr 2010.0245.910

Sammanfattning av ärendet
Eva Pålsson (S), Pratima Åslund (V), Christer Filipsson (FP), Sven
Bergman (M), Lennart Skansfors (C) och Peter Lind (MP) inkom den 1
december 2010 med en motion om utredning av en gemensam
överförmyndarorganisation inom FAHNS-kommunerna.
Beredningstiden har förlängts av fullmäktige och motionen måste
behandlas av fullmäktige i juni.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att motionen bifalls. Beredningen i
själva sakfrågan fortsätter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 69
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 december 2011, § 139
Överförmyndarens skrivelse inkommen den 29 juni 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 186
Motion inkommen den 1 december 2010

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 81

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Skolplan
Dnr 2011.0081.610

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet har upprättat ett förslag till skolplan på
uppdrag av kommunstyrelsen. Utskottet har föreslagit kommunstyrelsen
att föreslå fullmäktige att skolplan för Norbergs kommun 2012–2015
antas.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottet, ordförandebeslut den 7 maj 2012
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 april 2012, § 32
Skolplan för Norbergs kommun 2012–2015 den 32 april 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Skolplan för Norbergs kommun 2012–2015 antas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 82

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Slutrapport från Kvinnojouren, KJ Fridas ungar
Dnr 2012.0076.701

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har beviljat projektmedel (250 000 kronor) till Fagersta,
Norbergs och Skinnskattebergs kommuner för stöd till våldutsatta
kvinnor generellt, inklusive flickor under 18 år samt barn som bevittnat
våld. Kvinnojouren Frida har haft ansvar för projektets genomförande.
Flera aktiviteter har genomförts, bland annat olika utbildningar, besök på
förskolor. Delar av projektet kommer att ingå i ordinarie verksamhet
efter projekttiden. Projektets kostnad fram till rapportdatum är 215 158
kronor.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 20 mars 2012, § 65
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2012

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar återremiss till socialutskottet för
komplettering på grund av brister i rapportdelen som är bilaga till
tjänsteskrivelsen.
Ordföranden ställer proposition på Skansfors yrkande om återremiss och
finner att kommunstyrelsen bifaller Skansfors yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialutskottet för
komplettering på grund av brister i rapportdelen som är bilaga till
tjänsteskrivelsen.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 83

Sammanträdesdatum
2012-05-21

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 första kvartalet 2012. För denna period rapporteras ett
beslut som inte har verkställts.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 23 april 2012, § 98
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 1 2012.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 84

Sammanträdesdatum
2012-05-21

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.
Skatteväxling skedde den 1 januari 2012.
Kommunstyrelsen har gett socialutskottet i uppdrag att redovisa en
rapport om hur arbetet fortskrider med överförande av ansvaret för
hemsjukvården.
Socialutskottet har tagit fram en rapport.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 23 april 2012, § 96
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 56

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten om kommunalisering av
hemsjukvård.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 85

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Redovisning av konsekvenser av ny lagstiftning
om anhöriginvandring
Dnr 2012.0062.133

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till socialutskottet att redovisa
förmodade konsekvenser för Norbergs kommun av ny lagstiftning om
anhöriginvandring.
Socialutskottet har tagit fram en rapport och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner den.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 23 april 2012, § 90
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2012

Beslut
Rapport om anhöriginvandring godkänns.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 86

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Uppdrag till socialutskottet att redovisa
samverkan avseende IFO-verksamhet
Dnr 2011.0143.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett socialutskottet i uppdrag att till den 30
november 2011 redovisa förslag till samverkan avseende IFOverksamhet med andra kommuner samt konsekvenser för verksamheten.
Kommunstyrelsen förlängde därefter tiden för utredningen med sex
månader.
Redovisning föreligger inte.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 200

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger socialutskottet i uppdrag
att skyndsamt och allra senast till kommande årsskifte inkomma med
förslag till samverkan med minst en annan kommun avseende IFOverksamhet.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
Socialutskottet ges i uppdrag att skyndsamt och allra senast till
kommande årsskifte inkomma med förslag till samverkan med minst en
annan kommun avseende IFO-verksamhet.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 87

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2012.0011.910

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de motioner, som då ännu
inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner under
beredning och föreslår att kommunfullmäktige tar del av förteckningen
över motioner under beredning.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 88

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2012.0012.914

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31a §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de medborgarförslag, som då
ännu inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över medborgarförslag
under beredning och föreslår att kommunfullmäktige tar del av
förteckningen över medborgarförslag under beredning.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 89

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Rapport om tjänsteköp från Bergslagens
folkhögskola
Dnr 2009.0374.860

Sammanfattning av ärendet
En överenskommelse träffades i mars 2011 mellan Bergslagens
folkhögskola och barn- och utbildningsförvaltningen om tjänsteköp i
form av fokusgrupper angående studiemotivation.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat en rapport om
tjänsteköpet.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2012

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten om tjänsteköp.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 90

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Samverkan med annan kommun inom turism
m.m.
Dnr 2012.0077.106

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet i uppdrag att senast till kommande årsskifte inkomma
med förslag till hur vi kan samverka med en eller flera kommuner
avseende turism m m.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att senast till
kommande årsskifte inkomma med förslag till hur vi kan samverka med
en eller flera kommuner avseende turism m.m.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 91

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Ändring av uppdrag till Näringslivsrådet
Dnr 2012.0080.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har på uppdrag från
Näringslivsrådets möte den 14 november 2011 tagit fram ett utkast till
förslag på Näringslivsrådets framtida roll.

Beslutsunderlag
TVG:s skrivelse

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag på Näringslivsrådets framtida roll.

Kopia till:
TVG
Akten
Näringslivsrådet (inklusive förslag)

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 92

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Val av ombud till Agenda 21:s föreningsstämma
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har inte valt ombud till Agenda 21:s
föreningsstämmor. Val kan övervägas.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ärendet bordläggs till kommande
kommunstyrelsesammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
Ärendet bordläggs till kommande kommunstyrelsesammanträde.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(44)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-21

Kommunstyrelsen

§ 93

Avsägelse från uppdrag som ordförande och
ledamot i kommunstyrelsens socialutskott samt
fyllnadsval
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i
kommunstyrelsens socialutskott.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 23 april 2012

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att Lennart Skansfors (C) väljs till ny
ordförande och ledamot i kommunstyrelsens socialutskott.
Ordföranden ställer proposition på Christer Filipssons yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
1. Christer Filipsson (FP) entledigas från uppdragen från och
med den 22 maj 2012.
2. Lennart Skansfors (C) väljs till ny ledamot och ordförande i
socialutskottet från och med den 22 maj 2012.

Kopia till:
Lennart Skansfors
Christer Filipsson
Socialutskottet
Valpärmen Akten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 94

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Remissvar på Trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafik Västmanlands län (extra ärende)
Dnr 2012.0075.501

Sammanfattning av ärendet
I kollektivtrafiknämndens uppdrag ingår att utarbeta ett förslag till
regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska upprättas efter
samråd med kommunerna i länet och motsvarande myndigheter i
angränsande län.
Arbetsgruppen för kollektivtrafik- och transportfrågor
(kollektivtrafikgruppen) har tagit fram ett förslag till remissvar.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikgruppens skrivelse den 14 maj 2012
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 10 maj 2012
Landstinget Västmanland, remiss den 23 mars 2012

Beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande kollektivtrafikgruppens förslag till
remissvar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Uppdrag till socialutskottet om översyn av
serveringstider i riktlinjer för serveringstillstånd
(extra ärende)
Dnr 2012.0078.702

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2004 § 86 beslutat anta riktlinjer för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. I riktlinjerna behandlas
serveringstider.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger socialutskottet i uppdrag
att inkomma med förslag om Norbergs kommun kan ha samma
serveringstider som andra kommuner i riktlinjer för serveringstillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
Socialutskottet ges i uppdrag att inkomma med förslag om Norbergs
kommun kan ha samma serveringstider som andra kommuner i riktlinjer
för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-21

Kommunstyrelsen

§ 96

Avsägelse från uppdrag som vice ordförande och
ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott
samt fyllnadsval (extra ärende)
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) framför muntligt hemställan om att bli entledigad
från sitt uppdrag som vice ordförande och ledamot i kommunstyrelsens
allmänna utskott.

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att Ulf Olofsson (C) väljs till ny ledamot och
vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott.
Ordföranden ställer proposition på Skansfors yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
1. Lennart Skansfors (C) entledigas från uppdraget.
2. Ulf Olofsson (C) väljs till ny ledamot och vice ordförande i
allmänna utskottet.

Kopia till:
Lennart Skansfors
Ulf Olofsson
Allmänna utskottet
Valpärmen Akten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 97

Sammanträdesdatum
2012-05-21

Information om händelse med avvikelse från
skola (extra ärende)
Majja Neverland (V) lämnar i egenskap av ordförande i barn- och
utbildningsutskottet muntlig information om händelse med elever som
avvikit från skola samt om åtgärder som vidtagits.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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