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Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Information om Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Sammanfattning av ärendet
Agneta Fleismark, ordförande, Jonas Wells, samordnare och Eva Pålsson
(S), ledamot deltar för att informera om Norra Västmanlands
Samordningsförbund.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 129

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Information om inventering och bedömning av
säkerheten vid vattenförsörjningsanläggningar,
nödvattenplan samt hyresgästundersökningen
Sammanfattning av ärendet
Harold Nilsson, förbundschef vid Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, deltar för att informera om inventering och
bedömning av säkerheten vid vattenförsörjningsanläggningar,
nödvattenplan samt hyresgästundersökningen.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 130

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Riktlinjer för serveringstillstånd
Dnr 2012.0078.702

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett 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.
Förslag på nya riktlinjer för serveringstillstånd har tagits fram i
samverkan med alkoholhandläggare från Avesta kommun.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta de föreslagna
riktlinjerna för serveringstillstånd.
Christina Nilsson från Avesta kommun deltar för att redogöra för
ärendet.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 21 augusti 2012, § 154
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 juli 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 95

Beslut
Förslaget till riktlinjer för serveringstillstånd antas.

Kopia till:
Socialutskottet
Hemsidan
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Avgifter avseende serveringstillstånd för 2012
Dnr 2012.0105.702

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsstyrelsen i Avesta kommun har beslutat om taxor för
serveringstillstånd 2012. Socialutskottet har föreslagit kommunstyrelsen
att anta Avesta kommuns avgifter avseende serveringstillstånd att gälla i
Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 21 augusti 2012, § 156
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2012

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att socialutskottet ges i uppdrag att verka för
indexuppräknad taxa.

Beslut
Socialutskottet ges i uppdrag att verka för indexuppräknad taxa.
Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till avgifter avseende serveringstillstånd antas.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Tillsynsplan 2012, alkohol och tobak
Dnr 2012.0078.702

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet har i uppdrag att handlägga frågor avseende tillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. En tillsynsplan ska varje år tas
fram för att beskriva hur tillsynen ska ske. Tillsynsarbetet består av yttre
tillsyn, förebyggande tillsyn och inre tillsyn. Under 2011 har den yttre
tillsynen genomförts vid ett tillfälle utan att föranleda några åtgärder.
Socialutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner plan för
2012 års tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 21 augusti 2012, § 155
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2012

Beslut
Plan för 2012 års tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen godkänns.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Nya riktlinjer för uppvaktning och avtackning av
medarbetare och förtroendevalda
Dnr 2012.0131.909

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande policy för uppvaktning och avtackning av medarbetare och
förtroendevalda är i behov av revidering då de är svårtolkade.
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer.
Allmänna utskottet föreslår på förslag av ledningskontoret att riktlinjerna
antas och därmed ersätter nuvarande policy och regler med tillhörande
tolkningsbeslut.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 98
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2012

Yrkanden
Ingrid Falquist (S) yrkar om tillägget att förslaget till riktlinjer
kompletteras med att vid särskilda fall ska allmänna utskottet kunna göra
undantag från kravet att förtroendeuppdrag ska vara sammanhängande
för uppvaktning med minnesgåva.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för uppvaktning och avtackning av medarbetare och
förtroendevalda i Norbergs kommun antas och ersätter därmed
nuvarande policy och regler för uppvaktning och avtackning med
tillhörande tolkningsbeslut.
2. Förslaget till riktlinjer kompletteras med att vid särskilda fall ska
allmänna utskottet kunna göra undantag från kravet att
förtroendeuppdrag ska vara sammanhängande för uppvaktning
med minnesgåva.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Julgåva till anställda
Dnr 2011.0175.902

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har fått i uppdrag att fram principer om en gemensam
julgåva. Samtliga förvaltningschefer har tillfrågats om de anser att det ska
vara gemensamma julgåvor till samtliga medarbetare eller om de vill
fortsätta ge julgåvor förvaltningsvis. Alla förvaltningschefer har varit
positiva till förslaget om gemensam julgåva.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att från och med
2012 ska en gemensam julgåva ges till kommunens anställda.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 100
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 juli 2012
Allmänna utskottets protokoll den 2 maj 2012, § 57

Beslut
Från och med 2012 ska en gemensam julgåva ges till kommunens
anställda.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-10-22

Norberg kommuns delårsbokslut per den 31
augusti 2012 samt resultatprognos per den 31
december 2012
Dnr 2012.0008.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram delårsbokslut per
eden 31 augusti med prognos för årets resultat. Resultatet per den 31
augusti uppgår till -3,1 miljoner kronor. I periodens resultat ingår
resultateffekten av den nedskrivning som har gjorts vad gäller värdet på
skollokaler.
Årets resultat prognostiseras till -14,7 miljoner kronor. Efter att hänsyn
tagits till nedskrivning på 19,1 miljoner kronor uppgår resultatet till 4,4
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2012-08-31 samt resultatprognos 2012-12-31

Yrkanden
Peter Lind (MP) yrkar att uppgift om församlingsavgift tas bort ur
delårsbokslutet.
Åsa Eriksson (S) yrkar att fullmäktige föreslås ta del av kommunens
delårsbokslut per den 31 augusti samt resultatprognos per den 31
december 2012.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna
utskottet avslår Linds yrkande och beslutar i enlighet med Erikssons
yrkande.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av kommunens delårsbokslut per den 31
augusti samt resultatprognos per den 31 december 2012.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-10-22

Norberg kommuns budget för 2013 med plan för
2014 och 2015
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2013–2015 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 21–22 mars 2012, § 29.
Inför allmänna utskottet behandling av budget för 2013 med plan för
2014 och 2015 den 29 augusti 2012 reviderades
planeringsförutsättningarna.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att ett
inriktningsbeslut tas om att verksamheten i kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet och barn- och utbildningsutskottet ska ha en gemensam
sektorschef från juli 2013 samt att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att försälja fastigheterna
Rutgården och Lövets. Utskottet har därutöver föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige budget för 2013 med plan för
2014 och 2015.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 95
Budget och plan 2013–2015 med inriktningsmål (arbetsutkast) – Förslag
till kommunstyrelsen
Fackförbundens skrivelse inkommen den 19 september 2012
Centrala samverkansgruppen, ojusterat protokoll den 11 oktober 2012,
§ 42
LR och Lärarförbundet, skrivelse daterad den 11 oktober 2012

Yrkanden
Ulrica Persson (V) yrkar enligt följande:
1. Ekonomiförvaltningen ska yttra sig över hur punkten om
ianspråktagande av medel för pensionskostnader förhåller sig till
god redovisningssed.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
ta fram förslag på hur man kan minska sina driftkostnader.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136 (forts.)
3. Utskotten ska ta fram konsekvensbeskrivningar av
budgetförslagets förändringar av de preliminära ramarna (mars)
inklusive de organisatoriska förändringarna inför fullmäktiges
behandling av budget.
Åsa Eriksson (S) yrkar enligt följande:
1. Anslagen inom ramen för kommunstyrelsens driftbudget (punkt
22-25) beslutas av kommunstyrelsen under förutsättning att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
2. Investeringsbudget 2013–2015 fastställs enligt allmänna
utskottets budgetförslag. Investeringsanslagen inom ramen för
kommunstyrelsens investeringsanslag beslutas av
kommunstyrelsen under förutsättning att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till allmänna utskottets budgetförslag.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets budgetförslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena.
Ordföranden ställer proposition på Perssons yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkande punkt 1 och avslår
yrkandena punkt 2–3.

Beslut
1. Ekonomiförvaltningen ska yttra sig över hur punkten om
ianspråktagande av medel för pensionskostnader förhåller sig till
god redovisningssed.
2. Ett inriktningsbeslut tas om att verksamheten i kultur-, idrottsoch fritidsutskottet och barn- och utbildningsutskottet ska ha en
gemensam sektorschef från juli 2013.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
försälja fastigheterna Rutgården och Lövets.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136 (forts.)
Kommunstyrelsens driftbudget under förutsättning att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
4. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel minskas med 500 000
kronor år 2013, vilket innebär att kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens allmänna utskott tilldelas ett anslag på
13 623 000 kronor år 2013, 14 405 000 kronor år 2014 och
14 694 000 kronor år 2015.
5. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
minskas med 1 000 000 kronor respektive år 2013–2015, vilket
innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 8 405 000 kronor år
2013, 8 593 000 kronor år 2014 och 8 785 000 kronor år 2015.
6. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
utökas tillfälligt med 1 200 000 kronor för friförskola år 2013,
vilket innebär att utskottet tilldelas 88 313 000 kronor år 2013,
88 855 000 kronor år 2014 och 90 633 000 kronor år 2015.
7. Anslaget till kommunstyrelsens socialutskott utökas tillfälligt med
1 500 000 kronor för LSS-kostnader år 2013, vilket innebär att
utskottet tilldelas 111 747 000 kronor år 2013, 112 452 000
kronor år 2014 och 114 701 000 kronor år 2015.
Kommunstyrelsens investeringsbudget under förutsättning att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
8. Kommunstyrelsen och allmänna utskottet tilldelas ett
investeringsanslag på 500 000 kronor respektive år 2013–2015.
9. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet tilldelas ett
investeringsanslag på 100 000 kronor respektive år 2013–2015.
10. Barn- och utbildningsutskottet tilldelas ett investeringsanslag på
200 000 kronor respektive år 2013–2015.
11. Socialutskottet tilldelas ett investeringsanslag på 200 000 kronor
respektive år 2013–2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136 (forts.)
Förslag till kommunfullmäktige
12. Medel för attraktivitetsåtgärder år 2013 avsätts inte från årets
överskott.
13. Anslaget för extra underhåll minskas med 1 000 000 kronor till
1 000 000 kronor respektive år under perioden 2013–2015.
14. Medfinansiering av Citybanan tas som en investering på 25 år,
vilket innebär 203 000 kronor år 2013, 213 000 kronor år 2014
och 248 000 kronor år 2015.
15. Till hyra för trygghetsboendet anslås 500 000 kronor år 2013.
16. Till eventuell hyressubvention för trygghetsboendet avsätts
800 000 kronor respektive år 2014 och 2015.
17. Under förutsättning att resultatet överstiger 4 000 000 kronor
ianspråktas medel för pensionskostnader från 2012 års
resultatmässiga överskott upp till en nivå av 2 000 000 kronor för
år 2013, 1 000 000 kronor för år 2014 och 1 000 000 kronor för
år 2015.
Kommunstyrelsens driftbudget
18. Kommunstyrelsen tilldelas en driftbudgetram på 222 088 000
kronor år 2013, 224 306 000 kronor år 2014 och 228 812 000
kronor år 2015.
Kommunstyrelsens investeringsbudget
19. Kommunstyrelsens totala investeringsanslag uppgår till 1 000 000
kronor respektive år 2013–2015.
Kommunfullmäktiges driftbudget
20. Norra Västmanlands Utbildningsförbunds äskanden avslås, vilket
innebär att förbundet tilldelas ett anslag på 30 270 000 kronor år
2013, 30 255 000 kronor år 2014 och 30 860 000 kronor år 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136 (forts.)
21. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag för
Svenska för invandrare på 867 000 kronor respektive år 2013–
2015.
22. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ett anslag
på 12 521 000 kronor år 2013, 12 771 000 kronor år 2014 och
13 026 000 kronor år 2015.
23. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag på
4 496 000 kronor år 2013, 4 577 000 kronor år 2014 och
4 669 000 kronor år 2015.
24. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett
anslag på 2 472 000 kronor år 2013, 2 486 000 kronor år 2014
och 2 578 000 kronor år 2015.
25. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 931 000
kronor år 2013, 931 000 kronor år 2014 och 950 000 kronor år
2015.
26. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på
3 800 000 kronor år 2013, 3 876 000 kronor år 2014 och
3 954 000 kronor år 2015.
27. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på
160 000 kronor respektive år 2013–2015.
Kommunfullmäktiges investeringsbudget
28. Kommunfullmäktiges totala investeringsanslag med Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare uppgår till
10 000 000 kronor respektive år 2013–2015.

Reservationer
Ulrica Persson (V) och Åke Andersson (V) reserverar sig mot
beslutspunkterna 2–28.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136 (forts.)
Notering till protokollet
Peter Lind (MP) avstår från att delta i beslutet.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-10-22

Skattesats för år 2013
Dnr 2012.0001.942

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.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 96

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Den kommunala skattesatsen för år 2013 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2012 års
skattesats.

Reservationer
Ulrica Persson (V) och Åke Andersson (V) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-10-22

Omsättning av lån
Dnr 2011.0192.942

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest kräver ett formellt beslut för varje nyupplåning och vid
omsättning av lån.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att vid
omsättning av lån ska ambitionen vara att samtidigt amortera på
låneskulden samt att föreslå fullmäktige att Norra Västmanlands
ekonominämnd har rätt att under år 2013 omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2013.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har på uppdrag av allmänna
utskottet inkommit med redovisning av låneskulden.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, skrivelse daterad den
4 oktober 2012
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 97

Yrkanden
Beslut
Vid omsättning av lån ska ambitionen vara att samtidigt amortera på
låneskulden.
Förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2013 omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under 2013.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(39)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-22

Kommunstyrelsen

§ 139

Meddelanden







Ordförandens muntliga meddelanden:
o Avtal med Statens Bostadsomvandling om
trygghetsboende påskrivet.
o Evenemang på Mimerlaven den 16 oktober 2012 med
anledning av att Norberg har utsetts till årets
företagarkommun, samtliga aktiebolag i kommunen
inbjöds.
o Gruvseminarium i Skinnskatteberg den 9 oktober 2012.
o Deltagande vid Sveriges Kommuner och Landstings
konferens om kommunernas miljömålsarbete den 16
oktober 2012.
o Vänortsbesök från Raasiku, Estland, 10–12 oktober 2012.
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 17 september samt
den 24 september 2012
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 27 september
2012
Socialutskottets protokoll den 14 september samt den 2 oktober
2012

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 140

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Riktlinjer för hantering av personuppgifter i
samband med webbpublicering
Dnr 2012.0031.919

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2011 genomförde Datainspektionen (DI) en tillsyn i Norberg
enligt personuppgiftslagen (1998:204). Datainspektionen konstaterade att
kommunstyrelsen i Norbergs kommun saknar skriftliga instruktioner för
hanteringen av personuppgifter i samband med webbpublicering.
Datainspektionen konstaterade vidare att kommunstyrelsen saknar
rutiner för att informera registrerade om publiceringen av
personuppgifter. Datainspektionen förutsätter att kommunstyrelsen
utfärdar skriftliga instruktioner för hanteringen av personuppgifter.
Enligt Datainspektionen bör de skriftliga riktlinjerna bland annat ange
vilka personuppgifter som får publiceras, vem som ska göra
bedömningen, hur länge uppgifterna ska bevaras på webben, arbetsrutin
för maskering av känsliga eller sekretessbelagda uppgifter, hantering av
länkade dokument samt vem som ansvarar för publicering och eventuell
borttagning av uppgifter.
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer och rutiner vid
webbpublicering av protokoll och kallelser med bilagor. Allmänna
utskottet föreslår på förslag av ledningskontoret att kommunstyrelsen
fastställer dessa.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, §103
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juni 2012

Beslut
Riktlinjer och rutiner vid webbpublicering av protokoll och kallelser med
bilagor fastställs.
Kopia till:
Personuppgiftsombud
Mapp för styrdokument
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 141

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Svar på motion om att utreda statlig
rovdjurspolitiks socioekonomiska effekter på
kommunens ekonomi, invånare, näring och
attraktivitet
Dnr 2012.0043.910

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en motion om att en
utredning om statlig rovdjurspolitiks socioekonomiska effekter på
Norbergs kommuns ekonomi, invånare, näring och attraktivitet ska
genomföras.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till att
rovdjursfrågor inte omfattas av kommuners allmänna kompetens.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till
att rovdjursfrågor inte omfattas av kommuners allmänna kompetens
samt att kommunen saknar resurser och kompetens för att utreda frågan.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 22 oktober 2012
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 104
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 maj 2012, § 37
Motion inkommen den 26 mars 2012

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att kommunen tar initiativ till en offentlig
hearing om vargfrågan och att motionen därmed anses besvarad.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen tar initiativ till en offentlig hearing om vargfrågan.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 142

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Folkomröstning om placering av lekpark
Dnr 2012.0104.111

Sammanfattning av ärendet
Namnlistor med cirka 1140 namn med krav att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) river upp beslutet att bygga lekparken
vid Norbergsån har överlämnats till kommunen. Sker inte detta kräver de
som skrivit under namninsamlingen att Norbergarna skall få folkomrösta
om lekparkens placering. NVK har vid sammanträde den 30 augusti
beslutat att avbryta projektet.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att ta del av dels namninsamlingen och dels NVK:s beslut att
avbryta projektet, beslutar att folkomröstning om placering av lekparken
inte genomförs och att en fråga om en lekparks placering är normalt inte
en fråga för kommunfullmäktige att besluta om och är därför inte en
fråga som är lämplig att folkomrösta om.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 106
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Fullmäktige tar del av dels namninsamlingen och dels Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbunds beslut att avbryta
projektet.
2. En fråga om en lekparks placering är normalt inte en fråga för
kommunfullmäktige att besluta om och är därför inte en fråga
som är lämplig att folkomrösta om.
3. Folkomröstning om placering av lekparken genomförs inte.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 143

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Val av ordförande för behandling av ärendet
bygdeutvecklingsstöd till Karbenning
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
På grund av jäv deltar inte ordförande Åsa Eriksson (S) i handläggningen
av ärendet Bygdeutvecklingsstöd till Karbenning. Vice ordförande är inte
närvarande.
I kommunstyrelsens reglemente i avsnittet Nämndernas arbetsformer
anges i 4 § att om varken ordförande, vice ordförande eller 2:e vice
ordförande kan delta i en del av ett sammanträde utser nämnden en
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste
ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har
utsetts.
Bestämmelserna innebär att Åke Andersson (V) tjänstgör som
ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S) och Ulrica Persson (V) i
handläggningen i detta ärende.

Beslut
Åke Andersson (V) utses till ordförande under behandlingen av ärendet
Bygdeutvecklingsstöd till Karbenning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 144

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Bygdeutvecklingsstöd till Karbenning
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att:
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.
Allmänna utskottet har beslutat att förhandling med föreningen om att
teckna avtal om förhyrning av gymnastik- och frtitidslokaler i
Karbenning att tillämpas från den 1 januari 2013 överlämnas till kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet, utskottet ska redovisa förslag till hyresavtal
till kommunstyrelsen. Allmänna utskottet har föreslagit
kommunstyrelsen att besluta att bygdeutvecklingsstödet till
Karbenningbygdens Ekonomiska Förening avvecklas från och med 2013
med stöd av tidigare beslut om väsentligt ändrade intäkter för lokalerna i
före detta Nickebo skola.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 114
Karbenningbygdens ekonomiska förening, skrivelse inkommen den
20 september 2012 respektive den 28 augusti 2012
Ekonomiförvaltningens skrivelse (e-post) inkommen den 30 augusti
2012
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 35

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-10-22

§ 144 (forts.)
Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S) och Ulrica Persson (V) i
handläggningen i detta ärende.

Beslut
Bygdeutvecklingsstödet till Karbenningbygdens Ekonomiska Förening
avvecklas från och med 2013 med stöd av tidigare beslut om väsentligt
ändrade intäkter för lokalerna i före detta Nickebo skola.

Kopia till:
Karbenningbygdens Ekonomiska Förening
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 145

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning
för 2012
Dnr 2012.0130.107

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB är ett kommunalägt bolag. Bolaget har
inkommit med årsredovisning för 2011 och revisionsberättelse.

Beslutsunderlag
Protokoll från bolagsstämma för Thorshammars Werkstads AB den 29
juni 2012
Thorshammars Werkstads AB Årsredovisning 2011, inkommen den 9
oktober 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att bolaget ges i uppdrag att inför fullmäktiges
sammanträde inkomma med underlag till diskussion om ägarens
långsiktiga tanke med bolaget samt att i samband med fullmäktiges
sammanträde hålla en visning av verkstaden som även kommunstyrelsen
inbjuds till.

Beslut
Thorshammars Werkstads AB ges i uppdrag att inför fullmäktiges
sammanträde inkomma med underlag inför diskussion om ägarens
långsiktiga tanke med bolaget samt att i samband med fullmäktiges
sammanträde hålla en visning av verkstaden för fullmäktige och
kommunstyrelsen.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s
årsredovisning för 2011 och revisionsberättelse samt diskuterar
kommunens långsiktiga tanke med bolaget.

Kopia till:
Thorshammars Werkstads AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 146

Sammanträdesdatum
2012-10-22

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett socialutskottet i uppdrag att redovisa förslag
till samverkan avseende IFO-verksamhet med andra kommuner samt
konsekvenser för verksamheten.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att samverkan ska ske inom
missbruksområdet med Fagersta kommun samt beslutade att vidare
utveckling av samverkansmöjligheter hänskjuts till ett högre plan.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 2 oktober 2012, § 194
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 86

Yrkanden
Åsa Eriksson (S)yrkar att kommunstyrelsen tar del av socialutskottets
beslut samt ger i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att ta
kontakt med FAHNS-kommunerna om samverkan avseende IFOverksamhet.

Beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av socialutskottets beslut.
2. Kommunstyrelsens ordförandge ges i uppdrag att ta kontakt med
FAHNS-kommunerna om samverkan avseende IFOverksamhet.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 147

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Mäns våld mot kvinnor – Länsstrategi 2012–2014
Dnr 2012.0106.750

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tillsammans med kommunala representanter och andra
parter aktualiserat och justerat tidigare dokument som kallades för
Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län.
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har rekommenderat
kommunerna att godkänna dokumentet Mäns våld mot kvinnor –
Länsstrategi 2012–2014. Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att
dokumentet antas.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 21 augusti 2012, 158
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juli 2012
VKL, styrelseprotokoll den 13 juni 2012, § 8

Beslut
Mäns våld mot kvinnor – Länsstrategi 2012–2014 godkänns.

Notering till protokollet
Norbergs kommunstyrelse uttrycker synpunkten att i vidare arbete bör
strategin benämnas våld i nära relationer.

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 148

Sammanträdesdatum
2012-10-22

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.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till socialutskottet för
komplettering på grund av brister i rapportdelen. Socialutskottet har
inkommit med komplettering och föreslår kommunstyrelsen att anta
slutrapporten från Kvinnojouren, KJ Fridas ungar.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 21 augusti 2012, § 157
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juli 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 82

Beslut
Slutrapport från Kvinnojouren, KJ Fridas ungar godkänns.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 149

Sammanträdesdatum
2012-10-22

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

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 21 augusti 2012, § 144
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 2 2012.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 150

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Svar på motion om att byggnadsminnesskydda
Kärrgruvans skola
Dnr 2012.0084.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska
ansöka om byggnadsminnesskydd för den gamla skolan i Kärrgruvan
med skolgård och de övriga byggnader som berörs.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) har föreslagit
kommunstyrelsen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
KIFU, protokoll den 27 september 2012, § 47
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13
september 2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 11 juni 2012, § 61
Motion inkommen den 4 juni 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen om att byggnadsminnesskydda Kärrgruvans skola avslås.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 151

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Svar på motion om fler lagliga graffitiväggar i
Norberg
Dnr 2012.0037.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om fler lagliga
graffitiväggar i kommunen i syfte att lyfta fram konstformen.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) respektive Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) föreslår att motionen
avslås. KIFU föreslår att de får i uppdrag att ta med idén om laglig
graffittivägg på Mimerlavsområdet i den pågående utredningen om
Mimerlavsområdets utveckling.

Beslutsunderlag
KIFU, protokoll den 27 september 2012, § 48
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti
2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 mars 2012, § 11
Motion inkommen den 1 mars 2012

Beslut
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att ta med idén om
laglig graffittivägg på Mimerlavsområdet i den pågående utredningen om
Mimerlavsområdets utveckling.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen om fler lagliga graffittiväggar avslås.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Policy om offentlig utsmyckning
Dnr 2011.0126.866

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet (KIFU) för att förslaget till policy ska kompletteras med
anvisningar för kommunens inköp av konst.
KIFU har lämnat ett reviderat förslag och föreslår att kommunstyrelsen
antar förslag till policy för offentlig utsmyckning och hantering av
kommunens konst.

Beslutsunderlag
KIFU, protokoll den 27 september 2012, § 49
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti
2012
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 57

Beslut
Förslag till policy för offentlig utsmyckning och hantering av
kommunens konst antas.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 153

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Anslag till Västmanlands Kommuner och
Landsting för enskild regional arkivverksamhet
Dnr 2012.0094.948

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) kulturberedning har
beslutat att det bör ske en stegvis utveckling av den regionala
arkivfrågan. I ett första steg prioriteras en samlokalisering av lokaler för
Arkiv Västmanland med Västerås stadsbibliotek samt en utökning av
personal för att kunna ta emot ytterligare arkivmaterial. VKL:s styrelse
har beslutat att rekommendera länets kommuner att frågan löses utifrån
en kostnadsfördelning som innebär att kostnaden för Norbergs kommun
är 5 629 kronor.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att ge KIFU i
uppdrag att tydliggöra kommunens ansvar och nytta för de arkiv som
inte avser den egna verksamheten. KIFU har lämnat ett yttrande och
rekommenderar kommunstyrelsen att anta erbjudandet att delta i
utvecklingen av den regionala arkivfrågan.

Beslutsunderlag
KIFU, protokoll den 27 september 2012, § 54
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13
september 2012
Allmänna utskottets protokoll den 27, 29 augusti 2012, § 82
VKL, styrelseprotokoll den 13 juni 2012, § 10

Beslut
1. Enskild regional arkivverksamhet medfinansieras med 5629
kronor.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag Medlemsavgifter mm.
3. Kommunstyrelsen tar del av kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
yttrande med tydliggörande av ansvar för och nytta av de arkiv
som inte avser den egna verksamheten.
Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 154

Sammanträdesdatum
2012-10-22

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. Åtta motioner redovisas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2012

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 155

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2012.0012.914

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 a §, 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. Ett medborgarförslag redovisas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2012

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 156

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Försäljning av fastigheten Norberg Källan 3
Dnr 2012.0136.253

Sammanfattning av ärendet
Ett köpekontrakt har upprättats avseende kommunens försäljning av
fastigheten Norberg Källan 3 för en köpeskilling på 375 000 kronor.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt

Yrkanden
Ulrica Persson (V) yrkar avslag till försäljning av fastigheten.
Ingrid Falquist (S) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C) och
Christer Filipsson (FP) bifall till försäljning av fastigheten.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Falquists yrkande.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Norberg Källan 3 försäljs enligt upprättat kontraktsförslag
för en köpeskilling på 375 000 kronor.

Reservationer
Ulrica Persson (V) och Åke Andersson (V) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 157

Sammanträdesdatum
2012-10-22

Direktiv till stämma med Västmanlands
Kreditgarantiförening
Dnr 2007.0042.141

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kreditgarantiförening har inkommit med kallelse till extra
stämma.
Allmänna utskottet har utsett ombud och beslutat att stämmodirektiv ges
att kommunen varken motsätter sig ombildning eller avveckling under
förutsättning att det inte innebär kostnader för kommunen. Utskottet har
föreslagit kommunstyrelsen att godkänna beslutet.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 1 oktober 2012

Beslut
Allmänna utskottets beslut godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(39)

