Sammanträdesprotokoll

1(42)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Plats och tid
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(FP), Arne Pettersson (S), Åke Andersson (V), Kjell Sundvall
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Berglund, ekonomichef §§ 136-138

Justerare

Elizabeth Pettersson (S)

Justeringsdatum
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Sekreterare

§§ 133-164
Tove Winqvist
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Åsa Eriksson
Justerare

Elizabeth Pettersson
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Ändring av föredragslistan
Ärende 4: Förordnande och delegation till socialsekreterare vid
socialjouren i Västerås utgår.
Ärende 25: Svar på motion om avfasning av trottoarkanter utgår.
Ärende 22: Konferensresa utomlands utgår, ordförandebeslut finns.
Ärendet 31: Regionalplan Dalarna tas upp som extraärende
Ärende 32: Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel
år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld tas upp som extraärende.
Ärende 29: Rutiner för bedömning av ”trafikförhållanden” enligt
skollagens skrivning om skolskjuts tas upp som extraärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 133

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Presentation av nya chefer inom
socialförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen presenterar nya chefer inom socialförvaltningen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 134

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Återrapport från arbetet ”Vårt samhälle”
Sammanfattning av ärendet
Camilla Hultqvist, lärare Källskolan, rapporterar om årskurs 2 arbete
med Vårt samhälle inom ramen för projektet Entreprenörskap i skolan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att man tagit del av rapporten.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 135

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Återrapport från Sommarlovsentreprenörerna
Sammanfattning av ärendet
Annika Hedberg Roth rapporterar om arbetet med
Sommarlovsentreprenörerna 2013.

Beslutsunderlag
Rapport inkommen den 4 oktober 2013

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att man tagit del av rapporten.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 136

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Delårsrapport Norbergs kommun
Dnr 2013.0008.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram delårsbokslut per
den 31 augusti 2013 med prognos för årets resultat. Prognosticerat
resultat uppgår till 1,9 Mkr.

Beslutsunderlag
Delårsrapport Norbergs kommun inkommen den 8 oktober 2013

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av delårsrapport Norbergs kommun.
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige tar del av kommunens delårsbokslut per den 31 augusti 2013
med resultatprognos per den 31 december 2013 samt revisionsutlåtande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 137

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Kommunala lån, Norbergs bollklubb
Dnr 2011.0146.821

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att Norberg/Högfors FK beviljas förlängning
på beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om 500 000 kronor till den
31 december 2012 då lånet upptas till ny behandling samt att inom
samma tid ska regelverk om lån till föreningar tas fram.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2012 § 107 att lånet till
Norbergs bollklubb förlängs till december 2017
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har på uppdrag av allmänna
utskottet lämnat en redovisning av kostnader som föreningen har
rapporterat till kommunen samt kommunens övriga lån till föreningar.
Allmänna utskottet har beslutat överlämna ställningstagande om förslag
till fullmäktige om förlängning av lånet till Norbergs bollklubb alternativt
avskrivning av lånet till kommunstyrelsen samt föreslå kommunstyrelsen
att Norra Västmanlands ekonomiförvaltning ges i uppdrag att ta fram
förslag till regelverk om lån till föreningar att redovisas senast september
2013.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 86
Skrivelse daterad den 19 september 2013
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 116

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

Yrkande
Ulf Olofsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen av Norbergs bollklubb
begär att till fullmäktiges sammanträde den 11 november inkomma med
en rapport avseende användning av de utlånade 364 tkr. Åke Andersson
(V) yrkar bifall till Olofssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-10-21

§ 137 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen begär av Norbergs bollklubb att till fullmäktiges
sammanträde den 11 november inkomma med en rapport avseende
användning av utlånade 364 tkr
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige föreslås avskriva lånet till Norbergs bollklubb och att
efterskänka lånet.

Kopia till:
Norberg/Högfors FK, Gamla banan 22, 738 33 Norberg
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 138

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Norbergs kommuns låneskuld
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Låneskulden uppgår idag till 90,0 miljoner. Amortering har skett i
september med 1 mkr i samband med omsättning av lån.
En tredjedel av låneskulden ligger med rörlig ränta och två tredjedelar
med fast ränta. Den genomsnittliga räntan för helåret 2013 beräknas till
2,97 %.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 4 oktober 2013

Beslut
Kommunstyrelsen ha tagit del av informationen.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 139

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Äskande för kostnadssänkande åtgärder
Dnr 2013.0106.902

Sammanfattning av ärendet
AFA-styrelsen har, efter förslag från parterna, den 3 september 2013
beslutat att premierna för år 2015 och år 2016 fastställs till noll (0%) för
AGS-KL (avtalsgruppsjukförsäkringar) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.
Norbergs kommun kommer att återbetalas med c.a 5 mkr.
Kommunstyrelsen har den 9 september 2013 § 132, beslutat att uppdra
åt kommunstyrelsens utskott, NVK och V-dala Miljö & Bygg att
inkomma med förslag till kostnadssänkande engångsåtgärder som kan
genomföras under året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ledningskonoret daterad den 1 oktober 2013
Tjänsteskrivelse NVK daterad den 7 oktober 2013
Tjänsteskrivelse Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen daterad den 4
oktober 2013
Mail V-Dala miljö&bygg inkommet den 7 oktober 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 132
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 124

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Allmänna utskottet tilldelas 100 tkr för åtgärder inom
medarbetar- och chef/ledarskap år 2013.
2. Barn- och utbildningsutskottet tilldelas 200 tkr till åtgärder inför
upphandling av skolskjutsar.
3. Västmanland- Dalarna miljö & byggnadsförvaltning tilldelas 25
tkr till transformation av databaser.
4. Kultur,- idrotts- och fritidsutskottet tilldelas 110 tkr för
anpassning av Gruvmuséet och Polhemshjulet samt 20 tkr till
kompetensutveckling i moderna internetrelaterade medier.
5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas 100 tkr
för arbete med att säkra rättigheterna till kommunens valedningar på annans mark.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-10-21

§ 139 (forts)

Kopia till:
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Västmanland- Dalarnas miljö & byggnadsförvaltning
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 140

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Familjecentralen, hyra
Dnr 2011.0123.106

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har
inkommit med ett äskande av extra finansering för förhöjda hyror i
samband med att familjecentralen byggs om.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2013 § 131 att skicka
äskandet till Allmänna utskottet för beredning.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att Socialutskottet och
Barn- och utbildningsutskottet finansierar eventuella ökningar av
hyreskostnaderna inom befintlig ram

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 9 september 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 131
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 125

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Socialutskottet och Barn- och
utbildningsutskottet finansierar eventuella ökningar av hyreskostnad för
Familjecentralen inom befintlig ram.

Kopia till:
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 141

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Äskande av prestationsbaserade medel
socialförvaltningen
Dnr 2013.0030.942

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har äskat 650 tkr av de prestationsbaserade medlen
för utbildning till äldreomsorgens medarbetare. Medlen ska bland annat
användas till ett tvådagars internat och vikariekostnader. Utbildningen
innehåll utgår från medarbetarenkätens resultat som gjordes i maj 2013.
Ledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen att bevilja socialutskottets
äskande på 650tkr till utbildning för medarbetare inom äldreomsorgen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja socialutskottets
äskande på 650 tkr av prestationsbaserade medel till utbildning för
medarbetare inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2013
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 110

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar socialutskottets äskande på 650 tkr av
prestationsbaserade medel till utbildning för medarbetare inom
äldreomsorgen.

Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 142

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013,
återrapport
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om fördelning av utvecklingsmedel 2013.
Styrelsen beslutade även om att återrapport från de som tilldelats medel
ska ske i september 2013.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2013
Tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 2013
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 19 september 2013 §
69

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna och ser fram emot
rapporter från Barn- och utbildningsutskottet och Socialutskottet.

Kopia till:
V-dala miljö & bygg
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 143

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Kommunstyrelsens mål och budget 2014-2016
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har upprättat ett förslag till
sammantagen budget för kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget
omfattar utskottens budgetförslag med mål m.m för verksamheterna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens mål och budget för 2014–2016.

Beslut
Kommunstyrelsens mål och budget för 2014–2016 fastställs.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 144

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Ansökan om bidrag för år 2014, Kvinnojouren
Frida
Dnr 2013.0121.701

Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren FRIDA söker bidrag för verksamhetsåret 2014 och
framåt. Kostnaderna för verksamheten är fördelat på 5 kommuner och
för Norbergs del handlar det om 12 % vilket innebär en kostnad
motsvarande 163 777 kr för år 2014.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja Kvinnojouren
FRIDA bidrag för verksamhetsåret 2014 samt behandla ärendet på nytt
inför verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2013
Socialutskottets protokoll den 17 september 2013 § 128

Yrkande
Pratima Åslund (V) yrkar att socialutskottet fortsättningsvis finansierar
Kvinnojouren FRIDA och att utskottet tar ett beslut om långsiktig
finansiering, under förutsättning att övriga berörda kommuner gör
detsamma. Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordförande ställer proposition på socialutskottets förslag och Åslunds
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att socialutskottet fortsättningsvis finansierar
Kvinnojouren FRIDA och föreslår att socialutskottet tar ett beslut om
långsiktig finansiering under förutsättning att övriga berörda kommuner
gör detsamma.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 145

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Ej verkställda beslut enligt SoL
Dnr 2013.0015.700

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För
kvartal 2 2013 finns inga icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2013
Socialutskottets protokoll den 17 september 2013 § 151

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 146

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Kulturskola i Norberg
Dnr 2013.0112.613

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse ”Kulturskola i Norberg- en avsiktsförklaring” har inkommit
från Bergslagens folkhögskola. ”Bergslagens folkhögskola har sedan en
tid varit involverad i ett samtal om musik/kulturskola i Norberg och hur
en sådan kan drivas och organiseras.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 16 september 2013 § 57
Skrivelse daterad augusti 2013

Yrkanden
Thommy Ukkonen (S) yrkar att presidierna i barn- och
utbildningsutskottetutskottet och kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
utser 2 personer från respektive utskott som tillsammans med
förvaltningarna får i uppdrag att utreda möjligheten till en Kulturskola
förlagd till Bergslagens Folkhögskola och i mars 2014 inkomma med ett
förslag. Till sammankallande föreslås Ulf Olofsson (C).

Beslut
Presidierna i barn- och utbildningsutskottetutskottet och kultur-, idrottsoch fritidsutskottet får i uppdrag att utse 2 personer från respektive
utskott som tillsammans med förvaltningarna får i uppdrag att utreda
möjligheten till en Kulturskola förlagd till Bergslagens Folkhögskolan
Norberg och i mars 2014 inkomma med ett förslag. Till sammankallande
utses Ulf Olofsson (C).

Kopia till:
Bergslagens folkhögskola
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Ulf Olofsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 147

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Delårsrapport Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund
Dnr 2013.0127.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds förslag till delårsrapport
per 2013-08-31 med prognos till årets slut jämte redovisning av
uppföljning av inriktnings- och effektmål i budget 2013 (måluppfyllelse).

Beslutsunderlag
Delårsrapport NVK
Revisonsutlåtande 26 september 2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsrapporten
2013 avseende Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund med
tillhörande revisionsutlåtande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 148

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Norbergs kommuns bostadsbestånd
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade den 21 mars 2012 att uppdra Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) att under 2012 ta fram
en långsiktig plan för kommunens bostadsfastighetsbestånd.
På allmänna utskottets möte den 23 januari 2013 beslutades att de
politiska partierna bör diskutera frågan gällande Norbergs
bostadsbestånd samt en långsiktig plan med densamma.
Allmänna utskottet beslutade den 20,21 mars 2013 att remittera ärendet
till partierna.
Allmänna utaskottet beslutade den 21, 23 augusti 2013 § 93 att
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att till nästa möte den 2
oktober redovisa ett förslag till beslut utifrån inkomna yttranden

Beslutsunderlag
Långsiktig plan för Norbergs bostadsbestånd daterad den 5 december
2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 8
Remiss daterad den 28 januari 2012
Allmänna utskottets protokoll den 20,21 mars 2013 § 30
Remissvar från vilket Socialdemokraterna inkommet den 10 juni 2013
Remissvar från Vänsterpartiet inkommet den 26 juni 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 mars 2013 § 93
Skrivelse daterad den 8 oktober 2013 KSO

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige fastställer förlaget till Bostadspolitiskt program, samt att
programmet ska revideras varje mandatperiod.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-21

Kommunstyrelsen

§ 149

Meddelanden





Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013.
Socialutskottets protokoll 17 september 2013.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 19 september
2013.
Budgetuppföljningen september 2013.

Muntliga meddelande från ordförande:
 Personalförändringar Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.
 Asylsökande Norberg.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 150

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Uppföljning av den 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.
Uppdraget är utfört och behandlat i allmänna utskottet den 23 januari
2013 § 12.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2013 § 12 att ge
Ledningskontoret i uppdrag att 2013 komplettera utvärderingen med en
översikt av de upplevda fördelar och nackdelar som uppkommit samt
belysa detta ur ett demokratiskt och ett förvaltningsperspektiv.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2013 § 12 att ge
Ledningskontoret i uppdrag att 2013 komplettera utvärderingen med en
översikt av de upplevda fördelar och nackdelar som uppkommit samt
belysa detta ur ett demokratiskt och ett förvaltningsperspektiv. En remiss
skickades den 31 maj 2013 till de aktiva partierna i fullmäktige samt
förvaltningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2013
Remissvar inkommet den 3 september 2013
Remissvar inkommet den 17 september 2013
Remissvar inkommet den 9 september 2013
Remissvar inkommet den 23 september 2013
Socialutskottets protokoll den 17 september 2013 § 152
Skrivelse daterad den 23 september 2013
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 118

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-10-21

§ 150 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ta del av inkomna yttranden.
2. Uppdra åt ledningskontoret att till den 1 februari 2014 utreda
möjligheten att inrätta facknämnder under kommunstyrelsen.
3. Uppdra åt ledningskontoret att med biträde från
kommunstyrelsens presidium till 1 februari 2014 återkomma med
förslag till politisk organisation från kommande mandatperiod
utifrån inkomna synpunkter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 151

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Konferensresa utomlands
Dnr 2013.0003.901

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Ing-Marie Pettersson Jensen önskar delta i
planeringskonferens och studieresa till Finland, 16-19 oktober 2013 med
styrelsen för Nätverket för byggnadsvård Västmanland.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 19 september 2013 §
71
Ordförandebeslut daterat den 19 september 2013

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporterat ordförandebeslut.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Revidering av Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds förbundsordning
Dnr 2012.0121.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) beslutade den 18 oktober
2012 om en begränsning av det egna kapitalet för förbundet till ett
belopp motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående
verksamhetsår.
Vid kommunstyrelseordförandegruppens sammanträde den 26
november 2012 framfördes önskemål från medlemskommunerna
(Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta) att beslutet bör framgå i
SDR:s förbundsordning.

Beslutsunderlag
SDR:s protokoll den 30 september 2013 § 93

Beslut
Förslag till fullmäktige
Revidering av § 16 Kostnadstäckning i förbundsordningen för Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 153

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i
socialutskottet
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Björn Larsson Björnberg (S) har inkommit med avsägelse från uppdraget
som ordinarie ledamot i socialutskottet.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 1 oktober 2013

Yrkanden
Torsten Jansson (S) yrkar att Ingrid Falquist (S) utses till ny ordinarie
ledamot i Socialutskottet samt att Björn Larsson Björnberg (S) utses till
ny ersättare.

Beslut
1. Björn Larsson Björnberg (S) entledigas från uppdraget som
ordinarie ledamot i socialutskottet.
2. Till ny ledamot i socialutskottet utses Ingrid Falquist (S).
3. Till ny ersättare i socialutskottet utses Björn Larsson Björnberg
(S).

Kopia till:
Valpärmen
Björn Larsson Björnberg
Ingrid Falquist
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 154

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Utredning om höjd VA-taxa
Dnr 2013.0044.346

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) föreslår
justeringar i va-taxan att gälla fr.o.m. 1 oktober 2013.
1. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 % då
denna inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga
självkostnad vidupprättande av förbindelsepunkt.
2. Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 4,7 %.
Den fasta höjs från 4 520 kr till 4 732 per år. Rörliga
förbrukningsavgiften höjs från 25,06 kr till 26,24 kr per m3.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 587 kr till
1 662 kr per år. Tomtyteavgiften höjs från 223 kr till 233 kr per
år och varje påbörjat 100 kvm tomtyta.
För en normalvilla med en vattenförbrukning om 150 m3/år innebär
förslaget en höjning av förburkningsavgiften från 3 759 till 3 936 kr,
fasta avgiften från 4 520 till 4 732 kr och en höjning av
lägenhetsavgiften från 1 587 till 1 662 kr eller tillsammans 464 kr
inkl. moms för ett år.
3. De fasta avgifterna för diverse tjänster förslås höjas med 2,5 %,
vilket bedöms motsvara arbetskostnaderna.
4. NVK gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna för en högre
taxehöjning som gäller ett antal år och som görs i syfte att dels ha
beslutat om taxan för ett visst antal år och dels för att finansiera
reinvesteringsbehov inom VA-verksamheten och på så sätt även
förkorta tidsintervallet för reinvesteringsbehovet

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 29 augusti
2013 § 150
Skrivelse daterad den 15 augusti 2013
Fullmäktiges protokoll den10 juni 2013 § 50
Kommunstyrelsen protokoll den 20 maj 2013 § 75
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund förbundsdirektionens
protokoll den 21 mars 2013 § 35
Skrivelse daterad den 6 mars 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-10-21

§ 154 (forts)
Beslut
Förslag till fullmäktige
1. Tillsvidare årligen i fullmäktige pröva avgiftshöjningar i va-taxan
som är större än konsumentprisindex.
2. Tillsvidare fortsätta följa det under 2004 fattade
inriktningsbeslutet att årligen höja va-avgifterna med 1 % mer än
kostnadsutvecklingen för att inom den årliga bruksavgiften få ett
ökat utrymme att finansiera underhåll och reinvesteringar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 155

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken att omfatta även hänsynsreglerna
Dnr 2013.0105.406

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har under 2012 uppdaterat sitt
underlag till taxa inom miljöbalkens område. Vid en genomgång av
materialet ser Miljö- och byggförvaltningen behov av att göra en
uppdatering.

Beslutsunderlag
Skrivelse Västmanland- Dalarna miljö & byggnadsnämnd
daterad den 3 september 2013
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 120

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige antar tillägg avseende avgift för tillsyn enligt hänsynsreglerna
i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 156

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Översyn av förtroendevaldas arvoden
Dnr 2013.0113.900

Sammanfattning av ärendet
Vid jämförelse av arvoden för förtroendevalda i Norbergs kommun med
andra kommuner är arvodesnivån något lägre i Norberg. Idag följer de
förtroendevaldas arvoden riksdagsmännens arvode.
Det finns olika sätt att räkna ut förtroendevaldas arvode. Till exempel
följer arvodena i Fagersta kommun OFR:s förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och
Teaterförbundet).
Föreslås att kommunstyrelsen tillsätter en grupp förtroendevalda som ser
över de förtroendevaldas arvoden med bistånd av Enhet stöd.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterade den 19 september 2013
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 111

Yrkande
Beslut
1. Kommunstyrelsen ber att varje aktivt parti i fullmäktige senast 1
november 2013 utser en ordinarie och en ersättare att ingå i en
grupp som ser över de förtroendevaldas arvoden med bistånd av
Enhet stöd. Namnen rapporteras till ledningskontoret av
partierna
2. Gruppen får i uppdrag att inkomma med förslag till eventuella
förändringar av arvodesnivåerna senast den 1 april 2014.
3. Socialdemokraterna är sammankallande i gruppen.

Kopia till:
Enhet stöd
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 157

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Antal ledamöter kommunfullmäktige
Dnr 2013.0123.910

Sammanfattning av ärendet
Betänkandet SOU 2012:30 Vital kommunal demokrati, som
överlämnades till regeringen i maj 2012, föreslog bl.a. en ändring i 5 kap.
1 § kommunallagen (1991:900). Förslaget i betänkandet innebär att
intervallen för hur många röstberättigade en kommun ska ha som minst
och mest för att ha 31 och 41 ledamöter i fullmäktige ändras samt att
kommuner med högst 8 000 röstberättigade ska kunna ha som minst 21
ledamöter.
Det planerade ikraftträdande var i juli 2013. Dock är propositionen
senarelagd och det planerade ikraftträdandet har skjutits fram till den 1
januari 2014.
De aktiva politiska partierna i kommunfullmäktige uppmanas att till
kommande kommunstyrelsesammanträde den 21 oktober förbereda
synpunkter på om Norbergs kommun bör anpassa antalet ledamöter i
kommunfullmäktige samt möjligheten att tidigarelägga
mandatperiodsskifte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2013
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 119

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att en remiss skickas till de aktiva partierna i
fullmäktige med frågan om antalet ledamöter i fullmäktige bör ändras till
nästa mandatperiod.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka en remiss till de aktiva partierna i
fullmäktige med frågan om antalet ledamöter i fullmäktige bör förändras
till nästa mandatperiod. Partierna ombeds inkomma med svar i
november 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-10-21

§ 157 (forts)

Kopia till:
De aktiva partierna i fullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 158

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Mandatperiodsskifte
Dnr 2013.0141.910

Sammanfattning av ärendet
Möjligheten att tidigarelägga mandatperiodsskifte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2013

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till ledningskontoret att till årsskiftet belysa
för- och nackdelar med att tidigarelägga mandatperiodsskifte.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 159

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Inriktningsbeslut, kollektivtrafikgruppen
Dnr 2013.0069.530

Sammanfattning av ärendet
Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) har överlämnat en
kollektivtrafiköversyn gällande Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs
kommuner. Syftet med kollektivtrafiköversynen var att belysa
möjligheterna att genom effektiviseringar i befintlig samhällsbetald trafik
undvika suboptimeringar och frigöra resurser för en attraktivare trafik i
stråk där det finna marknadspotentialer. All kollektivtrafik bör vara
planerad för mesta möjliga samordning mellan tåg-, buss- och
skolskjutstrafik. Resultatet ska medverka till att kollektivtrafikens
marknadsandelar ökar. Avsikten är också att binda samman orter och
kommuner i stråk med hjälp av effektiv kollektivtrafik för att på så sätt
förstora arbetsmarknadsregionen.
En arbetsgrupp bestående av representanter för de tre kommunerna har
lämnat förslag till åtgärder som kan/bör genomföras och föreslår att de
tre kommunerna fattar likalydande inriktningsbeslut.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 8 oktober 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-10-21

§ 159 (forts)
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att från skolstarten i augusti 2014
linjelägga skolskjutstrafik i Norbergs kommun i enlighet med
förslag från Kollektivtrafikmyndighetens utredning.
2. Norbergs kommun anlitar Kollektivtrafikmyndigheten i
Västmanland för upphandling samt planering och drift av
skolskjutsar och färdtjänst från 2014-07-01.
3. Kommunstyrelsen avsätter medel motsvarande en tredjedel av en
tjänst för planering och drift av skolskjutsar från 2014-01-01 som
finansiera ur budget för kollektivtrafik.
4. Kommunstyrelsen ger uppdrag åt den befintliga arbetsgruppen
att initiera ett informations- och planeringsmöte för alla berörda.
Syftet med detta möte är att förankra arbetet med att införa
utredningsen förslag, ge möjlighet till informationsnyte och att få
in synpunkter.
5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till barn- och
utbildningsutskottet att i samarbete med NVK,
Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket under hösten 2013
ta fram kostnadsförslag på infrastruktursåtgärder och under
våren 2014 vidta nödvändiga åtgärder så att utredningen i första
hand realiseras.
6. Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsutskottet uppdraget
att ansvara för informationsinsatser mot allmänheten, föräldrar
och elever.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
Landstinget Västmanland, Kollektivtrafikförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 160

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Riktlinjer för skolskjuts
Dnr 2013.0097.623

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommuns ”Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och
grundskola” reviderades senast 2007 och en ny revidering behöver göras
för att anpassa till de förändringar som skett under senare år. Skollagen
från 2011 har skärpts angående rätten till skolskjuts. Avtalet med den
entreprenör som handhar skolskjutsarna gäller till och med 2014-06-30.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2013 § 99 att återremittera
ärendet till barn- och utbildningsutskottet så att
Kollektivtrafikmyndigheten får möjlighet att inkomma med eventuella
synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2013
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 27 maj § 44
Kommunstyrelsen protokoll den 17 juni 2013 § 99
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 14 oktober 2013 § 69
Pm daterat den 9 september 2013

Beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för skolskjuts gällande
förskoleklass och grundskola.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 161

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Rutiner för bedömning av ”trafikförhållanden”
enligt skollagens skrivning om skolskjuts
Dnr 2013.0142.623

Sammanfattning av ärendet
I Skollagen 10 kap 32 § första stycket och sista raden ”Skolskjuts i
hemkommunen” står:
”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn
till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning
eller någon annan särskild omständighet.”
”Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.”
I Skolverkets juridiska vägledning ”Mer om skolskjuts” står att läsa att
skolskjuts är en rättighet för eleven och att kommunens beslut om
skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Det står också att
de förutsättningar som beskrivs i lagen ska prövas individuellt i varje
enskilt fall.
Av de förutsättningar som nämns finns färdvägens längd med i
”Riktlinjer för skolskjuts”, elevens funktionsnedsättning bedöms med
hjälp av till exempel läkarintyg, någon annan särskild omständighet kan
inte förutses medan trafikförhållanden till stor del handlar om säkerheten
för eleven. För att bedöma den sista förutsättningen finns inte
kompetens inom barn- och utbildningssektorn då det kräver
specialkunskap inom trafiksäkerhetsområdet.
Av den anledningen föreslås att bedömning av trafikförhållanden och
äskanden för behov av eventuella åtgärder överlämnas till Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbud som inom sin förvaltning har
medarbetare med den efterfrågade kunskapen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-10-21

§ 161 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund att utföra bedömningar om trafikförhållanden
och äska pengar för åtgärder eller påkallande av behov av åtgärder hos
väghållaren angående den förutsättning som i skollagen beskrivs som
trafikförhållanden.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 162

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Sammanträdesdagar 2014
Dnr 2013.0119.913

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2013
Sammanträdesplan 2014
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 115

Beslut
Förslag till sammanträdesdagar 2014 för kommunstyrelsen antas.
Förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till
sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 163

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Dalarnas regionala plan
Dnr 2013.0135.501

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun lämnar ett yttrande gällande Region Dalarnas förslag
till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2014 – 2025.
Planen ska utgå från ett länsöverskridande och nationellt perspektiv.
Norbergs kommun är inte en officiell remissinstans men väljer att yttra
sig då Dalarnas infrastrukturfrågor till stor grad berör regionens
utveckling.

Beslutsunderlag
Remissvar gällande Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna
2014 – 2025
Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2013.

Beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget.

Kopia till:
Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 Falun + remissvar
kent.soderlund@regiondalarna.se + remissvar
Ulla-Britt Ljung
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(42)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 164

Sammanträdesdatum
2013-10-21

Återrapportering av projekt som beviljades
utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Dnr 2013.0122.701

Sammanfattning av ärendet
Rapporten är ett underlag för socialstyrelsens uppföljning och
återrapportering till regeringen på nationell nivå.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2013
Rapport Länsstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(42)

