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Sammanträdesprotokoll
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§ 20

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Ändring av föredragslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 6: Utveckling av skidanläggningar utgår.
 Ärende 14: Förordnande och delegation till socialsekreterare vid
socialjouren i Västerås utgår.
 Ärende 19: För Norberg-dag tas upp som ärende 4
 Ärende 21: Nominering av ledamöter till intresseföreningen
Bergslagets styrelse tas upp som ärende 5.
 Nytt ärende om Extratur för Norbergaren tas upp som ärende 21
 Nytt ärende Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
årsredovisning tas upp som ärende 36
 Nytt ärende om Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor
och andra samverkansfrågor årsredovisning tas upp som ärende
37.
 Nytt ärende om Försäljning av fastighet Rutgården tas upp som
ärende 38.
 Nytt ärende om Försäljning av fastighet Lövet tas upp som
ärende 39
 Nytt ärende om Stipendium tas upp som ärende 40.
 Nytt ärende om Förslag till hyressubvention med nedtrappning
för trygghetsboendet tas upp som ärende 41.
 Nytt ärende om Svar på motion om julferiearbete tas upp som
ärende 42.
 Nytt ärende om Tillväxtgruppen årsredovisning för 2012 tas upp
som ärende 43
 Nytt ärende om Norra Västmanlands utbildningsförbund
årsredovisning för 2012 tas upp som ärende 44.
 Nytt ärende om Samordningsförbundets årsredovisning för 2012
tas upp som ärende 45
 Nytt ärende om Firmateckning för Norra Västmanlands
ekonominämnd tas upp som ärende 12.
 Nytt ärende Tillväxtgruppen årsredovisning tas upp som ärende
47.
 Nytt ärende Norra Västmanlands utbildningsförbund
årsredovisning tas upp som ärende 48.
 Nytt ärende Norra Västmanlands Samordningsförbund
årsredovisning tas upp som ärende 49.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 21

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Friskvård för kommunanställda
Dnr 2012.0069.773

Sammanfattning av ärendet
Den friskvård som erbjöds Norbergs kommuns medarbetare fram till
den 31 december 2011 var bland annat rätt till en timmes friskvård per
vecka, en heltidsanställd friskvårdare och en hel del olika aktiviteter.
Därefter, under 2012, erbjöds enbart cykeltrimkort och deltagande i
Engelbrektslöpet.
Orsaken till att man gjorde en satsning på friskvården var att Norbergs
kommun haft ett mycket högt sjuktal under ett antal år (över 12% jmf
4,34% 2012). Bidragande orsaker till att sjukfrånvaron minskat är
försäkringskassans ändrade regler från den 1 juli 2008 och ett gott
samarbete med vårdcental och företagshälsovård.
En psykosocial enkätundersökning kommer att genomföras i kommunen
under april 2013. Resultatet delges varje arbetsplats som i sin tur kommer
att ta fram en handlingsplan för att uppnå en bättre arbetsmiljö
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att:
1. 500 kronor per år och medarbetare avsätts till hälsofrämjande
åtgärder. Att det är chefen som ansvarar och fördelar medel till
hälsofrämjande åtgärder. Det kan vara till några medarbetare eller
hela arbetslaget.
2. Finansiering med 205 000 kr sker via kommunstyrelsens
utvecklingsmedel

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Enhet stöd den 25 februari 2013
Bilaga Friskvård
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars § 39

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar på tillägget att chefen tillsammans med
arbetsgruppen fördelar medel, samt att en uppföljning till sker till
allmänna utskottet i april 2014.
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att
kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Åslunds tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-04-08

§ 21 (forts)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. 500 kronor per år och tillsvidareanställd medarbetare avsätts till
hälsofrämjande åtgärder.
2. Chefen tillsammans med arbetsgruppen fördelar medel.
3. En uppföljning sker till allmänna utskottet i april 2014.
4. Finansiering med 205 000 kr sker via kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Enhet stöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 22

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Norbergs kommuns årsredovisning för 2012
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd har tagit fram ett förslag till
årsredovisning 2012 för kommunen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2012 Norbergs kommun
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2013 § 26

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att efter redaktionella ändringar
fastställa årsredovisningen 2012 för Norbergs kommun.

Kopia till:
Revisionen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 23

Sammanträdesdatum
2013-04-08

För Norberg-dag
Dnr 2012.0049.900

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 7 december 2009 § 124, att införa en För
Norberg-dag. Under denna dag uppmanas kommuninvånare att göra
något till gagn för kommunen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 22 mars 2012, § 36
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013, § 52
Fullmäktiges protokoll den 7 december 2009, § 124

Yrkande
Åsa Eriksson (S) yrkar att För Norberg-dag ska ske den 11 maj 2013 och
att annonsering ska ske via Facebook, Norbergsbladet samt på Norbergs
kommuns hemsida.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att För Norberg-dag bestäms till den 11 maj
2013 och att annonsering sker via Facebook, Norbergsbladet samt på
Norbergs kommuns hemsida.

Kopia till:
Eva-Lena Silva
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 24

Sammanträdesdatum
2013-04-08

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 11 februari 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Lars Andersson, Skinnskattebergs kommun
nomineras till Intresseföreningen Bergslagets styrelse.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar nominera Lars Andersson Skinnskattebergs
kommun till Intresseföreningen Bergslaget styrelse.

Kopia till:
Intresseföreningen Bergslaget
Skinnskattebergs kommun
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Hantering av över- och underskott
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har beslutat att
hemställa hos Norbergs kommun att kommunen överför
investeringsmedel till år 2013. Socialutskottet har den 18 februari 2013 §
21 äskat medel av den prestationsbaserade ersättningen där Norbergs
kommun tilldelats 2 100 000 kr.

Beslutsunderlag
NVK:s protokoll den 28 februari 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2013 § 27

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Till socialutskottet överförs investeringsmedel motsvarande
400 000 kronor till 2013 avseende nyckelfri hemtjänst.
2. Till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund överförs
kvarvarande investeringsmedel till år 2013 enligt
teknikförbundets hemställan.
3. 2 100 000 kr av 2012 års resultat avsätts för insatser för de mest
sjuka äldre.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 26

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Äskande och presentationsbaserad ersättning till
Socialförvaltningen
Dnr 2013.0030.942

Sammanfattning av ärendet
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en
överenskommelse om ”Sammanhållen vård och omsorg för de mest
sjuka äldre 2012”. Äldre personer med omfattande och komplexa vårdoch omsorgsbehov är en växande grupp. SKL gick 2010 in i en
överenskommelse med socialdepartementet som sträcker sig fram till
2014. Målområdet är:
 Optimal läkemedelsbehandling.
 Vårdpreventivt arbetssätt.
 En god demensvård.
 Sammanhållen vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 11 februari 2012
Socialutskottets protokoll den 18 februari § 21

Yrkande
Åsa Eriksson (S) yrkar att det äskade beloppet på 200 000 kronor under
punkt tre istället blir 100 000 kronor.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens prioriteringsordning för
äskande av prestationsbaserad ersättning och att det äskade beloppet på
200 000 kronor under punkt tre istället blir 100 000 kronor.
Sammantagen summa att använda år 2013 är 1 100 000 kronor.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 27

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel respektive
medlemsavgifter
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har under budgetberedningen diskuterat fördelningar
av utvecklingsmedel/medlemsavgifter.
1. Allmänna utskottet:
a. Anställa en arbetslös ungdom 15 000kr
b. Verkställa översiktsplan, planarbete VästmanlandDalarna miljö & bygg, detaljplanändring 100 000 kr
c. Utveckling av Prostudden 150 000 kr till sammanlagt
400 000 kr.
2. Barn- och utbildningsutskottet:
a. Verkställande av kostutredning 200 000 kr.
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet äskar 54 000 kronor till vissa
föreningar däribland Närradioföreningen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 14 mars 2013 § 20

Yrkande
Ulf Olofsson (C) yrkar på att punkt 2a dras tillbaka för en vidare
utredning tillsammans med socialutskottet.
Åsa Eriksson (S) yrkar att de 400 000 som tilldelats socialutskottet för
nyckelfri hemtjänst dras tillbaka med anledning av att socialutskottet
beviljats investeringsmedel för samma åtgärd.
Ordförande ställer proposition på Olofssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordförande ställer sedan proposition på Erikssons yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet

Justerare

Utdragsbestyrkande

12(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-04-08

§ 27 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
a. Anställa en arbetslös ungdom 15 000kr
b. Verkställa översiktsplan, planarbete Västmanland-Dalarna miljö &
bygg, detaljplanändring 100 000 kr
c. Utveckling av Prostudden 150 000 kr till sammanlagt 400 000 kr.
2. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas 54 000 kronor till vissa
föreningar däribland Närradioföreningen.
3. Beslutet att tilldela socialutskottet 400 000 kronor för nyckelfri
hemtjänst från utvecklingsmedel dras tillbaka med hänvisning till det är
ett investeringsprojekt.
4. Inga pengar till kostutredning för barn- och utbildningsutskottet
beviljas då en utredning tillsammans med socialutskottet först ska ske.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 28

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Principer för framtida investeringsvolymer
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanalands ekonomiförvaltning har den 27, 29 augusti 2012
fått i uppdrag att ta fram ett förslag till principer för Norbergs kommuns
framtida investeringstakt, investeringsvolym per år.
De medel som finns tillgängliga är de kostnader i resultaträkningen som
inte leder till några utbetalningar, avskrivningarna. Vidare utrymme finns
inom kommunens resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2013
Allmänna utskottets protokoll den 27,29 augusti 2012 § 72

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den nuvarande policyn bibehålls.

Kopia till:
Norra Västmanalands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 29

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Policy för utlåning
Dnr 2013.0040.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanalands ekonomiförvaltning har den 31 oktober 2012 fått i
uppdrag att ta fram ett förslag på regelverk om lån till föreningar.
Förvaltningen anser att regelverket bör inarbetas i kommunens
finanspolicy.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2013
Allmänna utskottets protokoll den 31 oktober 2012 § 126

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att:
1. Förslag till regelverk om lån till föreningar godkänns.
2. Policy för utlåning inarbetas i finanspolicyn.

Kopia till:
Norra Västmanalands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 30

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Principer för kostnadsfördelning för Norra
Västmanlands ekonominämnd
Dnr 2013.0034.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd. har lämnat in ett förslag till
principer för kostnadsfördelning till Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2013
Norra Västmanlands ekonominämnds skrivelse daterad den

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslagna principer för
kostnadsfördelning godkänns innebärande att nettokostnaderna för år
2013 fördelas enligt följande:
Fagersta kommun 54,2 %
Norbergs kommun 45,8 %

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 31

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Firmateckning för Norra Västmanlands
ekonominämnd
Dnr 2013.0033.901

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanalands ekonominämnd har den 19 februari 2013
överlämnat förslag om viss firmateckning till Norbergs kommun med
förslag för godkännande.
Bakgrunden till förslaget är att kontakter med banker, Skatteverket och
Kommuninvest under år 2012 visade ett behov av tydligare beslut
gällande firmateckning avseende Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll den 19 februari 2013, §
3
Skrivelse Norra Västmanlands ekonomiförvaltning daterad den 8
februari 2013
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013 § 33

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget om firmatecknare.

Kopia till:
Norra Västmanalands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 32

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Verksamhetsberättelse för Norra Västmanlands
ekonominämnd

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) har inkommit med en
verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse NVE inkommen den 5 april 2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna Norra
Västmanlands ekonominämnds verksamhetsberättelse.

Kopia till:
Norra Västmanalands ekonominämnd
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 33

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Tillsynsplan 2013 enligt alkohol- och tobakslagen
Dnr 2013.0028.702

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden 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 och inre tillsyn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2013
Tillsynsplan 2013 31 januari 2013
Socialutskottets protokoll den 18 februari 2013 § 17

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Plan för 2013 års tillsyn enligt alkoholoch tobakslagen.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 34

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Slutrapport gällande projekt ” Krissamtal med
barn som bevittnat våld i sina familjerarbetsmodellen Trappan”
Dnr 2013.0031.701

Sammanfattning av ärendet
Projektet söktes av Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar
gemensamt. Syftet med projektet var att utbilda verksamma i de
ovanstående kommunerna (men i mån av plats skulle även övriga i länet
erbjudas plats) i arbetsmodellen Trappan. Länsstyrelsen beviljade
330 000 kronor. Projektets totala kostnad är 322 200 kronor. Ej
förbrukade medel 7 800 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2013
Socialutskottets protokoll den 18 februari 2013 § 16

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten gällande Projekt Krissamtal
med barn som bevittnat våld i sina familjer- arbetsmodellen Trappan.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 35

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Revidering av delegationsordning
Dnr 2010.0257.901

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen fick en återremiss med uppdrag att revidera
delegationsordningen socialutskottets ansvarsområde från
kommunstyrelsen den 17 december 2012.

Beslutsunderlag
Delegationsordningen socialutskottets ansvarsområde
Socialutskottets protokoll den 18 februari 2013 § 14

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens revidering av
delegationsordningen.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 36

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Ändrad benämning av kommunala
handikapprådet
Dnr 2013.0029.730

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen avråder från att använda termen handikapp och föreslår
termen funktionsnedsättning. Med anledning av detta föreslår
kommunala handikapprådet en ny benämning på rådet: Norbergs
kommuns råd för funktionsnedsatta, förkortat NRFF.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2012
Socialutskottets protokoll den 18 februari 2013 § 13

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om ny benämning på
kommunala handikapprådet : Norbergs kommuns råd för
funktionsnedsatta, NRFF.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 37

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Ändring i lagen om offentlig upphandling
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Genom ändringar i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
införs nu möjligheter för nämnder och kommuner som anlitar en
inköpscentral som ombud i en upphandling att kunna delegera
beslutanderätten i ärendet till anställda i inköpscentralen. Detta gäller allt
utom upphandlingars avslutande som alltid ligger på den beställande
juridiska personen, den enskilda kommunen/bolaget. Inte heller ska
anskaffningsbeslut delegeras när upphandlingsenheten agerar ombud åt
en upphandlande myndighet/enhet. Upphandlingsenheten uppfyller
kriterierna för en inköpscentral.

Beslutsunderlag
Styrgruppen för upphandlingsarbetets skrivelse den 18 december 2012
Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2013
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013 § 45

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genom ändring lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter godkänna samarbete samt delegerande av
beslutanderätten till upphandlingschefen.

Kopia till:
Upphandlingseneheten Avesta
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 38

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Internkontroll 2013
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammantagen internkontrollplan för 2013 redovisas per
utskott. Delplanerna är framtagna av förvaltningen och i något fall även
behandlat av berört utskott. Delplanen följs upp av respektive utskott

Beslutsunderlag
Internkontrollplaner 2013
Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2013
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013 § 41

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan för 2013.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 39

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Återinförande av avgift på Norbergaren
Dnr 2013.0013.531

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2013-01-23 § 20, har uppdragit till
Kollektivtrafikgruppen att undersöka möjligheterna att återinföra en
avgift på Norbergaren.
Det är praktiskt möjligt att ta ut en avgift, den tekniska lösningen finns.
Om återinförandet av avgift på Norbergaren sker 2013-08-19, antalet
resande förblir oförändrat (ca 38 st./dag) och avgiften blir 15 kr så
innebär detta en minskad kostnad för Norbergaren med ca 50 000 kr
under 2013 och ca 60 000 kr under 2014 (tom juni).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2013
Allmänna utskottets protokoll den 20,21 mars 2013 § 46

Yrkanden
Björn Larsson Björnberg (S) yrkar på återremiss till ledningskontoret för
att utreda följande:
1. Aktuell resandestatistik, vilket behov det finns av bussen idag.
2. Socialutskottet får i uppdrag att återkomma med vilka kostnader
för färdtjänst man spar in på i och med Norbergaren.
3. Ledningskontoret uppdras redovisa svar från migrationsverket
angående frågan om ersättning för extraordinära kostnader.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras,
kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
Därefter ställer ordförande proposition på Larsson Björnbergs
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-04-08

§ 39 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för utredning på
följande punkter:
1. Aktuell resandestatistik, vilket behov det finns av bussen idag.
2. Socialutskottet får i uppdrag att återkomma med vilka kostnader
för färdtjänst man spar in på i och med Norbergaren.
3. Ledningskontoret uppdras redovisa svar från Migrationsverket
angående frågan om ersättning för extraordinära kostnader.

Kopia till:
Ledningskontoret
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 40

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Extratur för Norbergar´n
Dnr

Sammanfattning av ärendet
På allmänna utskottets sammanträde den 23 januari 2013 beslutades att
en extrabuss skulle sättas in från Kärrgruvan då nuvarande Norbergarn
blev full direkt och inte hade plats över för de passagerare som steg på
hållplatserna därefter. Beslutet om en extra tur gäller tom mars 2013 och
ett beslut om förlängning av beslut om extrabuss från april 2013 behövs.
På kollektivtrafikgruppens möte 2013-02-20 diskuterades frågan om
extrabussen och gruppen beslutade att föreslå kommunstyrelsen att
fortsätta med extraturen till skolavslutningen då sommartidtabell införs
för vissa bussturer i länet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2013
Ordförandebeslut taget den 27 februari 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att extraturen ska köras till och med maj 2013 och
att detta finansieras via kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att extraturen ska köras till och med maj 2013
och att detta finansieras via kommunstyrelsens utvecklingsmedel

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 41

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Diskussion om eventuellt införande av
ägardirektiv för Thorshammars Werkstads AB
Dnr 2012.0130.107

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslog den 23 januari 2013
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet att ta fram ägardirektiv som bland
annat innehåller syftet med bolaget och en handlingsplan.
Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen har formulerat förslag till
ägardirektiv som bland annat innehåller syftet med bolaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2013
Förslag till ägardirektiv för Thorshammars Werkstads AB
Kultur- idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 14 mars 2013 § 24
Allmänna utskottets protokoll den 29,21 mars 2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med förslaget
till ägardirektiv för Thorshammars Werksatds AB.

Kopia till:
Thorshammars Werkstads AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 42

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Samverkan med annan kommun inom turism mm
Dnr 2012.0077.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Kultur- idrotts- och fritidsutskottet
att inkomma med förslag till hur vi kan samverka med en eller flera
kommuner avseende turism med mera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 28 november 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2012 § 90
Förslag till samarbete inom turismen i Fagersta och Norbergs kommun
inkommet den 18 december 2012
Kultur- idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 13 december 2012
§ 73

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det underlagsmaterial som tagits fram
rörande turismverksamheten infogas i det underlagsmaterial som tas
fram inför ett inriktningsbeslut om ett fördjupat samarbete/samgående
med Fagersta kommun på kultur-, idrotts- och fritidsområdet.

Kopia till:
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(57)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-08

Kommunstyrelsen

§ 43

Meddelanden






Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013
Socialutskottets protokoll den 18 februari 2013
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 11 mars 2013
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 14 mars 2013
Sociala utskottets protokoll den 19 mars 2013

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 44

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Remiss miljöpolitiskt program för Landstinget
Västmanland 2013-2017
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Västmanland har erbjudit Norbergs kommun att komma
med synpunkter på förslaget till ”Miljöpolitiskt program för
Västmanland 2013-2017”.

Beslutsunderlag
Remiss Miljöpolitiskt program för Landstinget Västmanland 2013-2017
Tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till energi- och klimatstrategens skrivelse
med tillägget att under stycken Transporter bör miljökraven inte vara så
höga att lokala transportbolag inte kan inkomma med anbud på grund av
att de inte har tillgång till förnyelsebara bränslen.
Ordförande stället proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla energi- och klimatstrategens skrivelse
med tillägget att under stycket Transporter bör miljökraven inte vara så
höga att lokala transportbolag inte kan inkomma med anbud på grund av
att de inte har tillgång till förnyelsebara bränslen.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Fagersta kommun
Landstinget + tjänsteskrivelse
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Medborgarförslag angående nedläggning av
skolverksamheten i Kärrgruvans skola
Dnr 2013.0032.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen angående
nedläggning av skolverksamheten i Kärrgruvans skola. Förslagslämnaren
anser att förslaget bör stoppas och åtgärdas med förnyad utredning på
grund av det stora missnöjet från barnfamiljer och övrig i Norberg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2013
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 11 mars 2013 § 20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Lars Andersson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Bokslut 2012 Västmanland- Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd
Dnr 2013.0039.400

Sammanfattning av ärendet
Västmanland- Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd har inkommit med
årsredovisning för 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Västmanland- Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 2012

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
årsredovisning för 2012
Dnr 2013.0024.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har inkommit med
årsredovisning för 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds 2012
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds protokoll den 28
februari 2013 § 14

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Västmanland Dalarna Lönenämnds
årsredovisning
Dnr 2013.0007.942

Sammanfattning av ärendet
Västmanland Dalarna Lönenämnd har inkommit med årsredovisning för
2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Västmanland Dalarna Lönenämnd 2012
Västmanland Dalarna Lönenämnds protokoll den 22 februari 2013 § 2

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreslå fullmäktige att godkänna årsredovisningen.
2. Överskottet förs över till lönenämndens budget 2013.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
årsredovisning
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har inkommit med
årsredovisning för 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 2012
Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings protokoll den 19 februari
2013 § 2

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Återrapportering från ledningsgruppen angående
det förändrade budgetläget
Dnr 2012.1001.942

Sammanfattning av ärendet
I beslutet från kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2012, §
181 beslutades att ledningsgruppen till budgetberedningen i mars 2013
komma med förslag till åtgärder som kan vidtas för att nå ett resultat på
1,0 mkr.
Ledningsgruppen anser att beslutad budget ska ligga fast. Istället bör ett
resultatkrav fördelas på verksamheterna i proportion till nettobudget.
Ledningsgruppen menar åtgärder på 2,5 mkr behöver vidtas för att öka
möjligheterna att nå det reviderade resultatmålet på 1,0 mkr

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 4 februari 2013
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013 § 31

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Kommunstyrelsen tar del av ledningskontorets
skrivelse och att resultatet 2013 ska vara 1 000 000 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tar del av ledningskontorets skrivelse.
2. Resultatetkravet ska vara 1 000 000 kronor fördelat efter andel
nettobudgetram enligt ledningskontorets förslag.

Kopia till:
Ledningsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Svar på motion om nyckeltal
Dnr 2012.0081.910

Sammanfattning av ärendet
Henning Bask (S) inkom den 30 maj 2012 med en motion om att
nyckeltalsredovisningen ska utökas till att omfatta alla delar av den
kommunala förvaltningen.
Fullmäktige beslutade den 11 juni 2012, § 60 att motionen skulle
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet remitterades till samtliga utskott under kommunstyrelsens samt
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning.
Samtliga utskott och Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning har yttrat
sig i frågan och inkommit med förslag till beslut

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 30 maj 2012
Fullmäktiges protokoll den 11 juni 2012, § 60
Remiss Ledningskontoret daterad den 21 juni 2012
Skrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen den 2 augusti 2012
Skrivelse Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen den 7 augusti 2012
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 20 augusti 2012, § 60
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 27 september 2012,
§ 46
Yttrande från Socialutskottets den 4 oktober 2012
Skrivelse Socialförvaltningen den 9 november 2012
Socialutskottets protokoll den 27 november § 251
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013 § 43

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-04-08

§ 51 (forts)
Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen med
motiveringen att nyckeltal höjer informationsvärdet på en
årsredovisning. I val av nyckeltal som ska redovisas är det viktigt att göra
en bedömning av arbetet med att ta fram underlagen i förhållande till
nyttan. Det är också viktigt med kontinuitet i redovisade nyckeltal för att
underlätta jämförelser över dels tid och dels med andra.
Kopia till:
Ledningsgruppen
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottets
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning.
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Deltagande i projekt Mälaren- en sjö för miljoner
Dnr 2012.0083.106

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har fått en förfrågan om att delta i projektet
”Mälaren- en sjö för miljoner” som är ett initiativ från Mälarens
vattenvårdsförbund som också ska vara projektledare. Vår kommun är
”tillrinningskommun” till Mälaren, om än perifert. Det förutsätts inte att
man som enskild kommun måste bli medlem i Mälarens
vattenvårdsförbund för att delta i projektet. I förfrågan förutsätts dock
en medfinansiering motsvarande en krona per kommuninvånare under
2013 och 2014.
Staffan Jansson och Susanna Westerberg från Västerås berättar om
Mälarens Vattenvårdsförbund. Ett tvåårigt projekt 2013-2014.
Finansiering med 1 kr /invånare.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 14
Skrivelse inkommen den 27 februari 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen tar del av informationen och
bordlägger frågan till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2013.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och bordlägger frågan om
deltagande i projektet till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2013.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 53

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Lekpark
Dnr 2010.0251.332

Sammanfattning av ärendet
En rådgivande omröstning om placering av lekplats/mötesplats har
genomförts enligt uppdrag av allmänna utskottet. Resultatet av
omröstningen är att alternativ Stockrosen fått flest alternativ avseende
placering och alternativ äventyr, balans och sport flest alternativ
avseende lekredskap. Delen omröstning om placering har i viss
utsträckning genomförts på något strukturerat sätt varför förvaltningen
anser att värdet av omröstningsresultatet till del begränsas. Förvaltningen
överlämnar de båda omröstningsprotokollet till kommunstyrelsen för
vidare behandling

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2013

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att en lekplats/mötesplats ska byggas
vid Stockrosen och överlämnar till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund att avgöra lämplig omfattning av
lekparken.
2. Resultatet från omröstningen av lekredskap överlämnas till Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund.

Reservationer
Björn Larsson Björnberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund+tjänsteskrivelse
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 54

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
samt fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

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

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Frida Jansson den 7 januari 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Kent Christensen (S) utses till ny ledamot i
barn- och utbildningsutskottet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enlediga Frida Jansson (S) från uppdraget
som ledamot i barn- och utbildningsutskottet. Kent Christensen (S) utses
till ny ledamot i barn- och utbildningsutskottet.

Kopia till:
Frida Jansson
Kent Christensen
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 55

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
samt fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Daniel Magnusson (S) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsutskott.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Daniel Magnusson den 25 januari 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Jenny Larsson Björnberg (S) utses till ny
ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

Beslut
Kommunstyrelsen enledigar Daniel Magnusson (S) från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsutskottet. Jenny Larsson Björnberg (S)
utses till ny ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

Kopia till:
Daniel Magnusson
Jenny Larsson Björnberg
Barn- och utbildningsutskottet.
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 56

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Avsägelse från uppdrag som ledamot
Västmanlands Kommuner och Landsting samt
fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har inkommit med en hemställan om att bli entledigad
från sitt uppdrag i Västmanlands Kommuner och Landstings
personalberedning.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Åsa Eriksson den 5 mars 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Björn Larsson Björnberg (S) utses till ny
representant i Västmanlands Kommuner och Landstings
personalberedning.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enlediga Åsa Eriksson (S). Björn Larsson
Björnberg (S) utses till ny representant i Västmanlands Kommuner och
Landstings personalberedning

Kopia till:
Åsa Eriksson
Björn Larsson Björnberg
Västmanlands Kommuner och Landsting
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens allmänna utskott samt
fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Frida Jansson (S) har inkommit med en hemställan om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Frida Jansson den 7 januari 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Björn Larsson Björnberg (S) utses till ny
ersättare i allmänna utskottet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enlediga Frida Jansson (S) från uppdraget
som ersättare i allmänna utskottet. Björn Larsson Björnberg (S) utses till
ny ersättare i allmänna utskottet.

Kopia till:
Frida Jansson
Björn Larsson Björnberg
Allmänna utskottet
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

45(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 58

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Ej verkställda beslut enligt SoL kap 1 § och LSS 9
§
Dnr 2013.0015.700

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För
kvartal 4 2012 finns 2 icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2013
Socialutskottets protokoll den 18 februari 2013 § 23

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen tar del av ärendet och föreslår fullmäktige att ta del av
ärendet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

46(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 59

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Ombyggnad av Centralskolan
Dnr 2013.0041.287

Sammanfattning av ärendet
En skiss för ombyggnad av Centralskolan är framtagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2013
Skrivelse daterad den 26 mars 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner ombyggnationen
och godkänner att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
omfördelar inom ram för att klara av att finansiera alternativ 1a eller 1b.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänner ombyggnationen.
2. Godkänner att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
omfördelar inom ram för att klara av att finansiera alternativ 1a
eller 1b.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

47(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 60

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
årsredovisning
Dnr 2013.0042.

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har inkommit med
årsredovisning för 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2012
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds protokoll den 21 mars 2013 § 1

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

48(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 61

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor årsredovisning
Dnr 2013.0037.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor har inkommit med årsredovisning samt
verksamhetsberättelse för 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och
andra samverkansfrågor 2012
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågors protokoll den 15 februari 2013 § 6

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen
2012 samt verksamhetsberättelsen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

49(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 62

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Försäljning av fastighet Rutgården
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på köpekontrakt avseende fastigheten Rutgården har
inkommit från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 28
mars 2013. Köpeskilling är 580 000 kronor.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt Rutgården inkommet den 28 mars 2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna försäljningen enligt
föreliggande förslag till köpekontrakt.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

50(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 63

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Försäljning av fastighet Lövet
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på köpekontrakt avseende fastigheten Lövet har inkommit
från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 28 mars 2013.
Köpeskilling är 300 000 kronor.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt Lövet inkommet den 28 mars 2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna försäljningen enligt
föreliggande förslag till köpekontrakt.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

51(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 64

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Idrotts- och kulturstipendium för perioden 2011–
2014
Dnr 2007.0247.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C), Christer Filipsson (FP) och Gunilla Siwerth (M)
inkom den 7 september 2007 med en motion om inrättande av ett årligt
idrottsstipendium om 50 000 kr.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2010 § 86, att inrätta ett
idrotts- och kulturstipendium.

Beslutsunderlag
Muntlig information från ordförande Åsa Eriksson den 8 april 2013

Yrkande
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunen inte delar ut något stipendium
2013 på grund av den rådande ekonomiska situationen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte delar ut något stipendium
2013 på grund av den rådande ekonomiska situationen

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

52(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 65

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Förslag till hyressubvention med nedtrappning för
trygghetsboendet
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 3 oktober 2012, § 95,
att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
senast under december 2012 för trygghetsboendet lämna ett förslag till
hyressubvention med nedtrappning.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)
förbundsdirektionen, protokoll den 28 februari § 28
Skrivelse NVK den 19 februari 2013
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013 § 51

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inga hyresrabatter ska utgå förutom
förslaget i NVK´s skrivelse den 19 februari 2013 för att kompensera
skillnaden avseende lägenhetsförråden och för det fall
produktionskalkylen inte skulle hålla.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

53(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 66

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Svar på motion om julferiearbete
Dnr 2012.0137.910

Sammanfattning av ärendet
Mattias Björlestrand (C) inkom den 5 november 2012 med en motion
om julferiearbete.
Motionens syfte är att
-Norbergs kommun skapar julferiearbete för ungdomar mellan 15 och 20
år.
-Ser över lämpliga sysslor för dessa julferiearbetande ungdomar
Förvaltningens förslag är att motionen avslås

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 5 november 2012
Tjänsteskrivelse Enhet stöd daterad den 18 februari 2013
Allmänna utskottets protokoll den 20, 21 mars 2013 § 38

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att motionen avslås med
motivering att befintliga medel inte finns samt att för arbete under den
föreslagna tidsperioden saknas resurser för handledning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

54(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 67

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Tillväxtgruppen årsredovisning
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen kommer att inkomma med årsredovisning för 2012.

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

55(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 68

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Norra Västmanlands utbildningsförbund
årsredovisning
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands utbildningsförbund kommer att inkomma med
årsredovisning för 2012.

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

56(57)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 69

Sammanträdesdatum
2013-04-08

Norra Västmanlands Samordningsförbund
årsredovisning
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands samordningsförbund kommer att inkomma med
årsredovisning för 2012.

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

57(57)

