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Kommunstyrelsen
Plats och tid
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Justerare

Ulf Olofsson (C)
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§1

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
Dnr 2011.0095.900

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har tillsammans med assistenter från förvaltningarna
fått i uppdrag att revidera bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda som gäller sedan den 1 januari 2007 efter beslut i
kommunfullmäktige § 207/06
Allmänna utskottet beslutade den 28 november 2013 att:
- Ärendet återremitteras med motiveringen att ett förtydligande
ska göras under § 9a Förlorad arbetsinkomst delen: För tid då
förlorad arbetsinkomst begärs krävs att tiden motsvarar
sammanträdes- förrättningstiden enligt närvarolistan.
Ledningskontoret redovisar förtydligande av kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
Reviderade bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda den 8
januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 17 december 2012 § 197

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar på ändring under punkt 9a, § 8 och § 11 från
ordet kommunalråd till ordförande samt under § 11 ändra meningen till
barn till för barn. Även ändra alla utgå till utges.

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige antar förslag till reviderade bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda med ändringarna under punkt 9a, § 8 samt § 11 ska det stå
ordföranden istället för kommunalrådet. Även ändra ordet utgå till utge samt
under § 11 ändra från till barn och istället skriva för barn.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§2

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Uppdrag till barn- och utbildningsutskottet om
Kärrgruvans skola
Dnr 2012.0151.611

Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsutskottet beslutade på sammanträdet den 29
oktober 2012 att grundskoleverksamheten i Kärrgruvans skola flyttar ner
till centrala Norberg från och med läsåret 2013/2014.
Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott på
sitt sammanträde den 28 november 2012 följande:
1. Allmänna utskottet hemställer att barn- och utbildningsutskottet
till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2013 redovisar
förslag till beslut avseende verksamheterna i Kärrgruvans skola.
2. Utskottets beslutsunderlag till kommunstyrelsen bör minst avse
konsekvenser för pedagogik, ekonomi, förskola, eventuell
friskola samt påverkan på samhällsservice.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
grundskoleverksamheten i Kärrgruvans skola flyttas till centrala Norberg
från och med läsåret 2013/2014

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen den 21 januari 2013
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 21 januari 2013 § 6
Allmänna utskottets protokoll den 28 november 2012 § 158

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att
godkänna kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-02-11

§ 2 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att grundskoleverksamheten i Kärrgruvans
skola flyttas till centrala Norberg från och med läsåret 2013/2014.
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens beslut.
Kopia till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§3

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Införande av demografisk budgetmodell
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har fått i uppdrag att föreslå
styrprinciper för budgetering och ramberäkningar som tar hänsyn till den
demografiska utvecklingen i kommunen.
Den demografiska budgetmodellen används lämpligen för äldreomsorg,
förskola, grundskola (ej särskola), förskoleklass samt skolbarnomsorg.
Beslut om ändrade politiska prioriteringar inom eller mellan
verksamheterna hanteras inte i modellen. Befolkningsprognosen får fullt
genomslag i ramkompensationen under förutsättning att budgetläget
tillåter detta. Med den långsiktiga planering med flerårsbudget som
tillämpas får verksamheterna tid att ställa om verksamheten efter
demografiska förändringar.
Två alternativa beräkningsmodeller har presenterats där
ekonomiförvaltningen föreslår den modell som snabbast ger berörda
verksamheter kompensation för faktisk befolkningsförändring.
En demografisk budgetmodell enligt alternativ 2 införs för förskola,
förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och äldreomsorg i samband
med budget 2014 med plan för 2015 och 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning den 24 januari
2013
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012 § 95

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-02-11

§ 3 (forts)

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar ställa sig bakom att antagandet av en
demografisk budgetmodell enligt alternativ 2 införs för förskola,
förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och äldreomsorg i samband
med budget 2014 med plan för 2015 och 2016.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§4

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Yttrande angående finansdepartementets
promemoria Förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Dnr 2013.0019.942

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på
Finansdepartementets förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting. Syftet med förslagna ändringar är att minska
inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera
marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som
betalar en inkomstutjämningsavgift. Förslaget väntas ge Norbergs
kommun ökade intäkter med drygt 5 mkr per år.

Beslutsunderlag
Yttrande Norra Västmanlands ekonomiförvaltning den 24 januari
Remiss Finansdepartementet inkommen den 28 december 2012

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande enligt Norra Västmanlands
Ekonomiförvaltnings förslag.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§5

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Finansiell profil för Norbergs kommun 2009-2011
Dnr 2012.0147.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunal forskning i Västsverige har upprättat en Finansiell profil för
Norbergs kommun 2009-2011. Rapporten fokuserar på att analysera var
kommunen befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats i
förhållande till andra kommuner i länet.

Beslutsunderlag
Finansiell profil inkommen den 23 november 2012

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§6

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Utveckling av Mimerlavsområdet
Dnr 2010.0139.860

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens uppdrag den 3 juni 2012 § 39, har en arbetsgrupp
utsedd av kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, (KIFU) den 9 februari
2011 § 7, utrett utformningen av en framtidsplan för Mimerlavsområdet.
Gruppen har träffat ett antal institutioner, föreningar, grupperingar och
privatpersoner som haft idéer och synpunkter på användningen av
Mimerlavsområdet.
Utredningen har sammanställt dessa idéer och synpunkter,
Mimerlavsområdets historik, tidigare politiska beslut angående området
samt kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens egna erfarenheter av
förvaltning och arrangemang i Mimerlavsområdet.
Synpunkterna har sammanfattats och strukturerats och utgör grund för
detta förslag till framtidsplan för Mimerlavsområdet.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ställer sig bakom förslaget och
föreslår kommunstyrelsen att:
1. Anta avsiktsförklaring, vision och mål enligt förslaget till
framtidsplan för Mimerlavsområdet.
2. Besluta om finansiering av framtidsplanen för
Mimerlavsområdet.
3. Besluta om organisation av genomförandet av framtidsplanen för
Mimerlavsområdet enligt förslag.

Beslutsunderlag
Framtidsplan för Mimerlavsområdet Kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens protokoll den 13 december
2012 § 66

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-02-11

§ 6 (forts)
Under överläggning enades kommunstyrelsen om ett beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra arbetsgruppens förslag till
organisation och beslutar att allmänna utskottet ska vara det utskott som
är beslutande i frågor som rör användandet av Mimerlavens
grundkapital. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet är styrgrupp som
biträds av förvaltningen.
Förslag till fullmäktige:
Fullmäktige beslutar att:
1. Avsiktsförklaring, vision och mål antas enligt förslaget till
framtidsplan för Mimerlavsområdet.
2. Finansiering av framtidsplanen för Mimerlavsområdet antas
enligt förslag med det tilläggen att då medel av grundkapitalet av
Mimerlavens fonderade medel används ska minst 50 % av
totalkostnaden finansieras med externa medel.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§7

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Bildande av estetiskt råd
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behandlade den 7 maj 2012 § 35, en motion om
Bildande av estetiskt råd och beslutade att ”ärendet återremitteras på
grund av bristande beslutsunderlag”. Kopia skickades till Kultur-, idrottsoch fritidsutskottet för åtgärd.
Med anledning av ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti
20012 och kommunens samt kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
minskade resurser så föreslås att ett estetiskt råd inte inrättas och att
möjlighet i stället finns att sammankalla en informell referensgrupp då
behov uppstår.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskott beslutar att:
1. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet föreslår att motionen om
Bildande av estetiskt råd avslås.
2. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet föreslår en informell
referensgrupp i estetiska frågor främst rörande miljöerna i och
kring centrala Norberg inbjuds till samtal då behov uppstår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen den 27
november 2012
Motion inkommen den 9 november 2010
Tjänsteskrivelse Ledningskontoret den 28 februari 2012
Reglemente för estetiskt råd

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, när
behov uppstår, bildar en referensgrupp i estetiska frågor främst rörande
miljöerna i och kring centrala Norberg..

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2013-02-11

§ 7 (forts)
Förslag till fullmäktige
1. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet bildar, då behov uppstår, en
informell referensgrupp i estetiska frågor främst rörande
miljöerna i och kring centrala Norberg.
2. Motionen anses därmed vara besvarad.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§8

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Redovisning av delegationsbeslut 2013
Dnr 2013.0003.901
Nr Beslut

Beslutsdatum

Delegat

5.

2013-01-31

Åsa Eriksson,
Kommunalråd,
Norbergs
kommun

Norbergs kommun bekräftar
Stefan Granqvist som
användare av Pensionsvalets
Extranät.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2013 den 31 januari 2013.

Beslut
Kommunstyrelsens tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-11

Kommunstyrelsen

§9

Meddelande
Skriftliga meddelande:









Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013
Socialutskottets protokoll den 18 december 2012
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 21 januari 2013
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 13 december
2012
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 17 januari
2013
Svar på brev till Migrationsministern från Justitiedepartementet
Entledigande från uppdrag Frida Jansson
Entledigande från uppdrag Daniel Magnusson

Muntliga meddelande:
 Uppdrag granskning har genomfört intervju med kommunalrådet
med anledning av Migrationsverkets nationella upphandling.
 Vi har haft en utvecklingskonferens den 7 februari.
 Åsa Eriksson har blivit invald i SKL:s internationella beredning.
 Svar från Justitiedepartementet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 10

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Utvärdering av den nya politiska organisationen
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 2 maj 2012, § 54 om
ett uppdrag till ledningskontoret att under 2012 göra en enklare
utvärdering av det nya politiska organisationen med utgångspunkt i
anvisningar från ordförandegruppen om vad som ska utvärderas.
Allmänna utskottet beslutade att:
1. Utvärderingen skickas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för kännedom.
2. Ledningskontoret får i uppdrag att under 2013 komplettera
utvärderingen med en översikt av de fördelar och nackdelar som
uppkommit samt belysa detta ur ett demokratiskt och ett
förvaltningsperspektiv.

Beslutsunderlag
Utvärdering från ledningskontoret den 20 december 2012
Ledningskontorets skrivelse den 20 december 2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 12

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av utvärderingen.
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige tar del av utvärderingen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 11

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Revidering av Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds förbundsordning
Dnr 2012.0121.170

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseordförande-gruppen (KSO-gruppen) har den 26
november 2012 rekommenderat respektive medlemskommun att göra
följande förändring av SDR:s förbundsordning paragraf 16:
16 §
Kostnadstäckning
Kostnaderna för Förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Årets resultat skall balanseras över i ny räkning. Medlemmarna har
enligt lag ekonomiskt ansvar för Förbundets förbindelser. Underskott
ska behandlas enligt kommunallagen 8 kap.5 §. Skulder enligt 8 kap.
23 § ska täckas av respektive medlemskommun efter dess redovisade
andel av skulden. I praktiken innebär detta att ett positivt resultat
(förändring av eget kapital) får kan få behållas av Förbundet. Vid ett
negativt resultat (förändring av eget kapital) skall Förbundet täcka
detta tills det egna kapitalet är förbrukat. Därutöver skall
förbundsmedlemmarna täcka upp resten av det negativa resultatet.
Kostnaderna skall fördelas så att Avesta kommun svarar för 49,2 %,
Hedemora kommun 23,6 %, Fagersta kommun 19,5 % och Norbergs
kommun 7,7 %.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att Södra Dalarnas Räddningstjänst
förbundsordning § 16 ändras enligt förslag från KSO-gruppen

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse den 28 januari 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2013-02-11

§ 11 (forts)

Beslut
Förslag till fullmäktige
Södra Dalarnas Räddningstjänstsförbundsordning § 16 ändras enligt
förslag från KSO-gruppen.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 12

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Begränsning av det egna kapitalet i Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund
Dnr 2012.0048.170

Sammanfattning av ärendet
Enligt § 16 i gällande förbundsordning får förbundet behålla ett positivt
ekonomiskt resultat för verksamhetsår. Resultatet läggs i det egna
kapitalet som ökar med motsvarande belopp. Underskott täcks på
motsvarande sätt upp av befintligt eget kapital som då minskar med
motsvarande belopp.
Allmänna utskottet föreslår att det egna kapitalet för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (SDR) begränsas till ett belopp motsvarande 7
% av balansomslutningen för föregående verksamhetsår.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 11
Ledningskontorets skrivelse den 23 januari 2013
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund direktionens protokoll den 18
oktober 2012 § 33
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2012 § 30

Beslut
Förslag till fullmäktige
Det egna kapitalet för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR)
begränsas till ett belopp motsvarande 7 % av balansomslutningen för
föregående verksamhetsår.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 13

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Svar på motion om att inrätta ett Speakers corner
på fullmäktiges sammanträden
Dnr 2012.0119.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) inkom den 21 september 2013 med en motion om att
inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges sammanträden.
Förslagets syfte är ett försök att få medborgarna i Norbergs kommun att
föra fram en ide, en klagan eller något positivt som kan komma
kommunen till gagn.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
motionen om att inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges
sammanträden avslås med hänvisning till de befintliga möjligheter som
finns att framföra sina synpunkter.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 21 september 2012.
Ledningskontorets skrivelse daterad den 28 december 2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 19

Beslut
Förslag till fullmäktige
Motionen om att inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges
sammanträden avslås med hänvisning till de befintliga möjligheter som
finns att framföra sina synpunkter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Ansökan om medfinansiering till projekt
Attraktionskraft
Dnr 2013.0017.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har för avsikt att lämna in
en ansökan till Länsstyrelsen och Tillväxtverket i syfte att ansöka om
medel för ett projekt kallat ”Attraktionskraft”.
Ambitionen är att starta ett utvecklingsprojekt innehållande processer
inom de områden som bedöms vara nödvändiga för att attrahera såväl
företag som kompetenser. Gruvorna blir hävstången och ambitionen är
att TVG ska vara den gemensamma neutrala plattform där behovet av
utvecklingsinsatser uppmärksammas, initieras, genomförs och
utvärderas.
När det gäller det gemensamt framtagna Tillväxtprogrammet, har
Fagersta och Norbergs kommuner finansierat 100 000 kr per kommun
för 2013 till TVG.
TVG önskar i skrivelsen den 24 januari få beslut på medfinansiering om
100 000 kr/år, per kommun för en period på tre år som en del i en
medfinansiering av det framtagna projektet samt ett godkännande av
förändrad organisation.
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medfinansiera TVG med 100 000kr/år under 2014-2015.
2. Godkänna förändrad organisation under förutsättning att
projektet godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 januari 2011 § 23
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012 § 19
Ansökan inkommen den 24 januari 2013
Ledningskontorets skrivelse den 30 januari 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-02-11

§ 14 (forts)
Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar på en förändring under punkt 2 från Godkänna
förändrad organisation under förutsättning att projektet godkänns, till
Godkänna förändrad organisation under förutsättning att projektansökan
beviljas.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medfinansiera TVG med 100 000kr/år under 2014-2015.
2. Godkänna förändrad organisation under förutsättning att
projektansökan beviljas.

Kopia till:
Tillväxtgruppen
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 15

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Komplettering av lönenämndens reglemente
Dnr 2012.0022.900

Sammanfattning av ärendet
Vid KSO-gruppens möte den 21 september 2012 gjordes en genomgång
av styrning av kommunalförbund och gemensamma nämnder med
anledning av revisionsgranskning i Avesta kommun. Lönenämnden ingår
i granskningen.
Lönenämnden föreslår respektive fullmäktige att anta förslaget till
reviderat reglemente för Västmanland-Dalarnas lönenämnd.

Beslutsunderlag
Lönenämndens reglemente
Lönenämndens protokoll den 26 november 2012 § 37
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 10

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för VästmanlandDalarnas lönenämnd.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 16

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Skrivelse från Barnpiloterna angående
barnfattigdom
Dnr 2013.0016.750

Sammanfattning av ärendet
Barnpiloterna i Norberg vill rikta en påminnelse och uppmaning till alla
politiker i Norberg om att inför varje beslut beakta Barnkonventionen
för att värna kommunens alla barn.

Beslutsunderlag
Skrivelse Barnpiloterna inkommen den 22 januari 2013

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tar del av skrivelsen.
2. Uppdrar till Barnpiloterna att till den 5 mars 2013 inkomma med
förslag till åtgärder.
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige tar del av skrivelsen från Barnpiloterna.

Kopia till:
Barnpiloterna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 17

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Deltagande i familjecentral
Dnr 2011.0123.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om ett deltagande i familjecentralens
verksamhet. Socialutskottet ansvarar för kommunens deltagande och ska
samverka med övriga utskott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012 § 61

Beslut
Kommunstyrelsen ber Socialutskottet att till kommunstyrelsen i april
2013 komma med en rapport om hur verksamheten Familjecentralen
har utvecklats.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 18

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Avtal om förhyrning av lokaler med
Karbenningbygdens ekonomiska förening
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
På kultur-, idrotts- och fritidsutskottet sammanträde 2013-01-17, beslöts
att kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen gavs uppdrag att till
kommunstyrelsen lämna ett nytt förslag till avtal om förhyrningar av
lokaler utformat enligt standardformulär.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2013 § 195 att
återremittera ärendet med motiveringen att ett förslag till avtal om
förhyrningar av lokaler ska utformas enligt standardformulär.
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
godkänna hyreskontrakt mellan kommunen och Karbenningsbygdens
ekonomiska förening.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012 § 114
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012 § 144
Tjänsteskrivelse Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen den 2
november 2011
Hyreskontakt för lokal avseende lokaler i Karbenning.
Bilaga till hyreskontrakt för lokal
Tjänsteskrivelse Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen den 28 januari
2013

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S) i handläggningen i denna
fråga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-02-11

§ 18 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt mellan
kommunen och Karbenningsbygdens ekonomiska förening.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Karbenningbygdens ekonomiska förening
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 19

Sammanträdesdatum
2013-02-11

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Intresseföreningen Bergslaget håller årsmöte den 25 april 2012. Vid
mötet ska styrelse och revisorer väljas. Valberedningen ser gärna att
föreningens medlemmar lämnar förslag på ledamöter till kommande
styrelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012 § 27
Skrivelse från Intresseföreningen Bergslaget inkommen den 29 januari
2013

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga frågan till nästa
kommunstyrelsemöte i april 2013.

Kopia till:
Intresseföreningen Bergslaget
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(28)

