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Sammanträdesdatum
2014-02-10

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sessionsalen, kl. 13.15-15.40

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande §§ 1-6, §§ 8-22, Thommy Ukkonen
(S), Elizabeth Pettersson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson
(S), Kjell Sundvall (M), Pratima Åslund (V), Åke Andersson (V),
Olle Rahm (S), ersättare, Ingrid Falquist (S), ersättare, Torsten
Jansson (S), ersättare, Kjell Karlsson (MP), ersättare §§ 1-10, §§
12-22, Helena Andersson (FP), ersättare §§ 1-19, §§ 21-22.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Malin Hedman, administrativ
chef/kommunsekreterare, Hannes Redrin, kommunsekreterare,
Susanne Sandström, områdeschef funktionsnedsatta § 2.

Justerare

Gunnar Tiger (S)

Justeringsdatum

2014-02-17

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-22
Hannes Redrin

Ordförande

Åsa Eriksson §§ 1-6, §§ 8-22
Pratima Åslund § 7
Justerare

Gunnar Tiger
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-10

Datum då anslaget sätts upp

2014-02-18

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontoret, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Hannes Redrin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§1

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende om ny tid för kommunstyrelsens sammanträde den 14 april
2014 tas upp som ärende nummer 23.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§2

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sinnenas trädgård
Dnr 2012.0099.860

Sammanfattning av ärendet
Projektet Sinnenas trädgårds syfte var att göra innergården vid kvarteret
Resedan mer attraktiv. Det påbörjades under år 2012 med att
sommardesignkontoret arbetade med att ta fram förslag till hur
socialförvaltningen skulle kunna göra gården mer intressant. På
uteplatsen vid Resedans matsal har markplattor lagts till, för att det ska
vara mer lättframkomligt. Där finns nu nybyggda bänkar så att besökarna
kan välja att sitta ute och äta eller bara umgås.
Kommunservice har med hjälp av Björnligan byggt en uteplats med
vindskydd runt som gör det behagligt att sitta där. En grill har byggts för
den som vill grilla. Flera stora blomlådor och en drivbänk har byggts så
det går att odla örter, plantera blommor eller om hyresgästerna har egna
önskemål. Skötseln av blomlådorna kommer att göras av Kometens
arbetsgrupp gärna tillsammans med de boende. Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) har rustat lekparken som finns på
samma område.
Områdeschef för funktionsnedsatta Susanne Sandström deltar på
sammanträdet och presenterar information om Sinnenas trädgård.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten om Sinnenas trädgård.
Kopia till:
Susanne Sandström
Liselotte Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§3

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Redovisning av delegationsbeslut, brådskande
ärenden 2014
Dnr 2014.0003.901
Nr Beslut
1. Fullmakt avseende
medverkan i
Varuförsörjningens
upphandling av enteral
nutrition inklusive tillbehör,
samt Varuförsörjningens
upphandling av
Distributionsupphandling av
enteral nutrition.

Beslutsdatum
2014-01-13

Delegat
Åsa Eriksson,
Kommunalråd,
Norbergs
kommun

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§4

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Meddelanden
Skriftliga meddelanden
 Socialutskottets protokoll den 17 december 2013.
 Redovisning av bredbandsarbetet för landsbygden, inkom den 27
januari 2014.
 Lagändringar i kommunallagen (1991:900) – Regeringens
proposition 2013/14:5, s. 1-2 och Svensk författningssamling
2013:1053.
Muntliga meddelanden:
 Anställning av ny skolchef.
 Affärsplan Västmanland - en strategi för tillväxt, innovationskraft
och näringslivsutveckling.
 Muntlig rapport från Åsa Eriksson om kommunens ekonomiska
resultat 2013.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.
Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§5

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Revidering av VafabMiljös förbundsordning
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet VafabMiljös nya förbundsordning antogs av
kommunfullmäktige den 30 september 2013 § 70. Den nya
förbundsordningen reviderades med anledning av synpunkter från
Arboga kommun den 25 oktober 2013, under ett styrelsemöte med
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).
Texten i fjärde stycket i paragraf tre som handlar om ändamål, har
ändrats med tillägget: verksamheten ska vara förenlig med den
kommunala kompetensen och femte stycket har ändrats med tillägget:
under förutsättning att agerandet är förenligt med den kommunala
kompetensen. Andra stycket i paragraf sjutton som handlar om
ersättning, har ändrats till att årsarvodet ska uppgå till en procent av
basarvodet för Västerås kommuns förtroendevalda.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderad förbundsordning för VafabMiljö.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2014.
Reviderad förbundsordning med kommentarer, inkommen från
VafabMiljö den 10 januari 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Den reviderade förbundsordningen för VafabMiljö antas.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Borgensavgift för borgensåtagande gentemot
VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
VafabMiljö har ansökt hos ägarkommunerna om utökad kommunal
borgen med 186,4 miljoner kronor. Den befintliga borgen för lån och
bankkontokredit på 170 miljoner koronor är idag utnyttjad till fullo.
Majoriteten av kommunstyrelseordförandena för VafabMiljös
ägarkommuner diskuterade vid ett möte den 24 januari 2014 att
rekommendera kommunerna att stödja införandet av borgensavgift på
det belopp som kommunerna borgar för till bolaget.
Förslaget till beslut kompletterar tidigare utsänt beslutsunderlag
angående ”Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö” som
beslutades vid extra bolagsstämma den 5 december 2013.
Respektive delägarkommun föreslås besluta att införa en borgensavgift
på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande gentemot VafabMiljö,
enligt Kommuninvests rekommendation.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 december 2013 § 191.
Skrivelse från VafabMiljö, inkom den 27 januari 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
En borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande
gentemot VafabMiljö införs.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§7

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare beslutat om lån till föreningar. Lånen ska
amorteras och vid skilda tillfällen har diskussion uppkommit om
förutsättningar för detta.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avskriva lån till
Karbenningbygdens ekonomiska förening för fastigheten Nickebo och
att efterskänka lånet. Lånet avseende bergvärmeanläggningen kvarstår
med ett erbjudande om amortering på 25 000/år i 17 år från och med år
2014.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslaget till
kommunstyrelsen för ytterligare underlag och utredning innan beslut tas
på kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2014.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut den 27 november 2013.
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013 § 108.

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

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen får förlängd tid att bereda ärendet, för att sedan
återkomma med förslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 16
juni 2014.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§8

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Barn- och ungdomspolitiskt program
Dnr 2013.0145.109

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte den 14 mars 2011 § 24, en
fullmäktigeberedning med uppdrag att tillsammans med ungdomar i
kommunen ta fram ett barn- och ungdomspolitiskt program.
Fullmäktigeberedningen tog fram ett program som behandlades på
kommunstyrelsens möte den 18 november 2013 § 182.
Socialutskottet och kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har lämnat
yttrande. Barn- och utbildningsutskottet har meddelat att det inte är
möjligt att inkomma med synpunkter före den 25 januari, då deras första
sammanträde är den 18 februari. Ungdomsrådet har träffat
kommunstyrelsen ordförande och lämnat sina synpunkter muntligt.
Kommunstyrelsens presidium har med utgångspunkt i beredningens
program, inkomna synpunkter och med stöd av ledningskontoret,
utarbetat förslag till barn- och ungdomspolitiskt program. Programmet
redovisar strategier, men lämnar öppet för utskotten att till
budgetberedningen i augusti år 2014 utveckla konkreta åtgärder med
ansvarsfördelning, tidsplan och finansiering.
Förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen antar presidiets förslag till barn- och
ungdomspolitiskt program, samt föreslår kommunfullmäktige att
anta förslag till barn- och ungdomspolitiskt program.
2. Utskotten ges uppdraget att i samarbete till budgetberedningen i
augusti, vidareutveckla strategierna i programmet genom att
redovisa konkreta åtgärder med ansvarsfördelning, tidsplan och
kostnader, under förutsättning att kommunfullmäktige antar
förslaget till barn- och ungdomspolitiskt program.
3. Kommunstyrelsen ger ledningskontoret uppdraget att före
budgetberedningen i augusti år 2014, infoga utskottens konkreta
åtgärder i dokumentet Barn- och ungdomspolitiskt program.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-02-10

§ 8 (forts.)
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 2 december 2013 § 86.
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013 § 109.
Ordförandebeslut från socialutskottet den 19 december 2013.
Ordförandebeslut från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet den 24 januari
2014.
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari
2014.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2014.

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar presidiets förslag till barn- och
ungdomspolitiskt program.
2. Utskotten ges uppdraget att i samarbete till budgetberedningen i
augusti, vidareutveckla strategierna i programmet genom att
redovisa konkreta åtgärder med ansvarsfördelning, tidsplan och
kostnader, under förutsättning att kommunfullmäktige antar
förslaget till barn- och ungdomspolitiskt program.
3. Kommunstyrelsen ger ledningskontoret uppdraget att före
budgetberedningen i augusti år 2014, infoga utskottens konkreta
åtgärder i dokumentet Barn- och ungdomspolitiskt program.
Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till barn- och ungdomspolitiskt program antas.
Kopia till:
Ledningskontoret
Barn- och utbildningsutskottet (punkt 2, under förutsättning av
kommunfullmäktiges antagande)
Socialutskottet (punkt 2, under förutsättning av kommunfullmäktiges
antagande)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (punkt 2, under förutsättning av
kommunfullmäktiges antagande)
Allmänna utskottet (punkt 2, under förutsättning av
kommunfullmäktiges antagande)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Lanseringsstöd till föreningen Engelbrektsloppet
Dnr 2013.0154.810

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har länge marknadsförts genom sina stora
evenemang och festivaler. Engelbrektsloppet hör till de allra största och
ingår i ”En svensk klassiker” som är ett mycket starkt varumärke.
En Svensk klassiker AB vill nu fortsätta samarbetet med Road Runner
AB, för att genomföra en tredje säsong av dokumentären.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anhåller om 50 000 kr från
kommunstyrelsens utvecklingspengar. Pengarna ska gå till ett
marknadsföringsstöd till Engelbrektsloppet, att användas som
lanseringsstöd för projektet ”En svensk klassiker säsong 3”.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari
2014.
Ordförandebeslut den 24 januari 2014.
Skriftlig information från PowerPoint-presentation om En svensk
klassiker - serie 3.

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att:
1. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas 50 000 kr för
marknadsföringsstöd till Engelbrektsloppet.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för
medlemsavgifter.

Beslut
1. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas 50 000 kr för
marknadsföringsstöd till Engelbrektsloppet.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för
medlemsavgifter.
Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Skogsbruksplan för aktivt skogsbruk
Dnr 2013.0071.210

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har beslutat att ge Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) i uppdrag att före årsskiftet inkomma
med en sammanställning över kommunens markinnehav och tydliggöra
vad som är skogsinnehav. Dessutom beslutades att NVK ges i uppdrag
att under året se över möjligheter till gallring och avverkning av
kommunens skogsmark.
Skogsvaktaren föreslår att NVK på kommunens uppdrag under den
närmaste tioårsperioden avverkar och tar ut cirka 5 300 m3sk skog för
cirka 2 100 000 kr brutto, vid ett uppskattat medelpris på 400 kr per
m3sk, eller ca 1 250 000 kr netto, det vill säga efter drivningskostnader
och skogsvårdsåtgärder.
De åtgärdsförslag som tagits fram planeras remitteras till miljö- och
byggförvaltningen, samt kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, för
synpunkter utifrån natur- och friluftsintressen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 61.
Skrivelse från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 17
december 2013.

Beslut
NVK får i uppdrag att under den närmaste tioårsperioden avverka och ta
ut skog enligt NVK:s förslag.
Kopia till:
Miljö- och byggförvaltningen
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 11

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Kommunal bredbandsstrategi för Norbergs
kommun
Dnr 2013.0147.534

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram en bredbandsstrategi för Västmanlands län. I
den framkommer bland annat att gemensamt för alla kommuner i länet,
är en låg tillgång till fiberbaserat bredband bland
landsbygdsbefolkningen.
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera förslag till
bredbandsstrategi för beredning av infrastrukturgruppen.
Förslag till beslut:
1. Reviderat förslag till kommunal bredbandsstrategi för Norberg
antas.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges uppdraget att
utarbeta en enklare handlingsplan för genomförandet av
bredbandstrategin som kan redovisas till kommunstyrelsens
budgetberedning i augusti 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 18 november 2013 § 175.
Reviderat förslag till kommunal bredbandsstrategi för Norberg.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsgrupp för infrastrukturfrågors
extra möte den 22 januari 2014.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2014.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kjell Karlsson (MP) i handläggningen av detta
ärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-02-10

§ 11 (forts.)
Beslut
1. Reviderat förslag till kommunal bredbandsstrategi för Norberg
antas.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges uppdraget att
utarbeta en enklare handlingsplan för genomförandet av
bredbandstrategin som kan redovisas till kommunstyrelsens
budgetberedning i augusti 2014.
Kopia till:
Fagersta kommun
Ledningskontoret
Infrastrukturgruppen
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Ändring av kommunstyrelsens
delegationsordning för Infrastrukturgruppen
Dnr 2013.0147.534

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att ledningskontoret ska ta fram förslag
till reviderade delegationsbefogenheter för infrastrukturgruppen.
Ledningskontoret har utarbetat reviderat förslag till delegationsordning
nummer fem för allmänna utskottets ansvarsområde, samt brådskande
ärenden gällande ordförandebeslut. Kollektivtrafikfrågor har ändrats till
infrastrukturfrågor. Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
1. Reviderat förslag till delegationsordning nummer fem för
allmänna utskottets ansvarsområde, samt brådskande ärenden
gällande ordförandebeslut antas.
2. Ändringen i delegationsordningen gäller omgående.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till delegationsordning nummer fem för allmänna
utskottets ansvarsområde, samt brådskande ärenden gällande
ordförandebeslut.
Nu gällande delegationsordning nummer fem i delegationsordning för
allmänna utskottets ansvarsområde, samt brådskande ärenden gällande
ordförandebeslut.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2014.

Beslut
1. Reviderat förslag till delegationsordning nummer fem för
allmänna utskottets ansvarsområde, samt brådskande ärenden
gällande ordförandebeslut antas.
2. Ändringen i delegationsordningen gäller omgående.
Kopia till:
Ledningskontoret
Arbetsgruppen för infrastrukturfrågor
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 13

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Nya priser för måltider i socialförvaltningens
matsalar
Dnr 2013.0175.730

Sammanfattning av ärendet
Matpriserna i socialförvaltningens restauranger har inte höjts sedan år
2010, socialutskottet föreslår därför kommunstyrelsen:
1. att lunchpriserna i Socialförvaltningens restauranger höjs till 50
kronor för boende i särskilt boende samt att matlåda utan
tillbehör kostar 45 kronor från och med den första april 2014.
2. att lunchpriserna för övriga pensionärer höjs till 55 kronor samt
matlåda utan tillbehör höjs till 50 kronor från och med den första
april 2014.
3. att lunchpriserna för anhöriga och socialförvaltningens personal
höjs till 70 kronor och matlåda utan tillbehör höjs till 60 kronor
från och med den första april 2014.
4. att lunchpriserna i restaurangerna justeras årligen efter
förändringarna i prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2013.
Socialutskottets protokoll den 17 december 2013 § 198.

Yrkanden
Torsten Jansson (S) yrkar tillägget att kompletterande underlag tas fram
med motivering till prisnivån och att frågan lyfts till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-02-10

§ 13 (forts.)
Beslut
Kompletterande underlag tas fram med motivering till prisnivån och att
frågan lyfts till kommunfullmäktige.
Förslag till kommunfullmäktige
1. att lunchpriserna i Socialförvaltningens restauranger höjs till 50
kronor för boende i särskilt boende samt att matlåda utan
tillbehör kostar 45 kronor från och med den första april 2014.
2. att lunchpriserna för övriga pensionärer höjs till 55 kronor samt
matlåda utan tillbehör höjs till 50 kronor från och med den första
april 2014.
3. att lunchpriserna för anhöriga och socialförvaltningens personal
höjs till 70 kronor och matlåda utan tillbehör höjs till 60 kronor
från och med den första april 2014.
4. att lunchpriserna i restaurangerna justeras årligen efter
förändringarna i prisbasbeloppet.
Kopia till:
Socialförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Lägenheter för steg-2-boende för
ensamkommande ungdomar
Dnr 2014.0054.750

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande initierar frågan om lägenheter för steg-2boende för ensamkommande ungdomar.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund att tillsammans med
socialutskottet, snarast hitta lokaler för steg-2-boende för
ensamkommande ungdomar.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund att tillsammans med socialutskottet, snarast
hitta lokaler för steg-2-boende för ensamkommande ungdomar.
Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 15

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Finansiering av länsturismen till Västmanlands
Kommuner och Landsting
Dnr 2013.0062.106

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), har
beslutat att rekommendera respektive medlems beslutande organ att
fastställa finansiering för länsturismen 2014.

Beslutsunderlag
Västmanlands Kommuner och Landstings styrelseprotokoll den 26 april
2013 § 8.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att:
1. 16 500 kr anslås till Västmanlands Kommuner och Landsting för
länsturismen.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens medlemsavgifter.

Beslut
1. 16 500 kr anslås till Västmanlands Kommuner och Landsting för
länsturismen.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens medlemsavgifter.
Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet
Västmanlands Kommuner och Landsting
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 16

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Inbjudan till samråd med Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har blivit inbjuden till samråd med Norra
Västmanlands Samordningsförbund om budget och verksamhet för
2014-2015. Samrådet äger rum tisdagen den 8 april 2014 i
Hallstahammars kommunhus.

Beslutsunderlag
Inbjudan från Norra Västmanlands Samordningsförbund från den 20
januari 2014.

Beslut
Åsa Eriksson (S) utses att representera Norbergs kommun på samråd
med Norra Västmanlands Samordningsförbund den 8 april 2014.
Kopia till:
Åsa Eriksson
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 17

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Lägesrapport avseende uppföljning av politisk
organisation
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 2 maj 2012 § 54, om
ett uppdrag till ledningskontoret att under år 2012 göra en enklare
utvärdering av den nya politiska organisationen med utgångspunkt i
anvisningar från ordförandegruppen om vad som ska utvärderas.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2013 § 12, att ge
ledningskontoret i uppdrag att år 2013 komplettera utvärderingen med
en översikt av de upplevda fördelar och nackdelar som uppkommit, samt
belysa detta ur ett demokratiskt och ett förvaltningsperspektiv.
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt ledningskontoret att till den
1 februari 2014 utreda möjligheten att inrätta facknämnder under
kommunstyrelsen. Dessutom att uppdra åt ledningskontoret att med
biträde från kommunstyrelsens presidium till 1 februari 2014, återkomma
med förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod
utifrån inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 150.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten och beslutar att
ledningskontorets uppdrag förlängs till nästa sammanträde med allmänna
utskottet den 25 mars 2014.
Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 18

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Lägesrapport avseende mandatperiodsskifte
Dnr 2013.0141.910

Sammanfattning av ärendet
Ärendet berör möjligheten att tidigarelägga mandatperiodsskifte.
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt ledningskontoret att till
årsskiftet belysa för- och nackdelar med att tidigarelägga
mandatperiodsskifte.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 158.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten och beslutar att
ledningskontorets uppdrag förlängs till nästa sammanträde med allmänna
utskottet den 25 mars 2014.
Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 19

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sommarjobb för arbetslösa unga
Dnr 2013.0021.746

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsrådets ambition år 2013, var att få fler arbetsgivare att anställa
arbetslösa ungdomar under sommaren. Två ungdomar anställdes i
Norbergs kommun under en månad.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anställa en arbetslös
ungdom under en månad i åldersgruppen 21 – 26 år som varit arbetslös
under 12 månader utöver ordinarie feriearbeten och att 13 700 kr avsätts
till lön.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till ledningskontorets förslag med tillägget
att ledningskontoret tillsammans med kommunstyrelsens ordförande
verkställer uppropet när det gäller andra arbetsgivare.
Åke Andersson (V) yrkar om tillägget att kommunstyrelsen beslutar att
uppmana samtliga kommunala verksamheter att se över möjligheter att
anställa arbetslösa ungdomar under sommaren.

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att en arbetslös ungdom i
åldersgruppen 21-26 år anställs under en månad utöver ordinarie
feriearbeten.
2. Till lön avsätts 13 700 kr.
3. Ledningskontoret verkställer uppropet tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande när det gäller andra arbetsgivare.
4. Samtliga kommunala verksamheter uppmanas att se över
möjligheter att anställa arbetslösa ungdomar under sommaren.
Kopia till:
Chefer Sektor U, S, KIF
Kommunchef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 20

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Genomförande av detaljplan Kvarteret Örnen
Dnr 2013.0134.214

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK), har från miljöoch byggnadsförvaltningen fått en remiss om kommunen avser att träffa
avtal med ägaren till Norberg Norbergsby 14:71 om fastighetsreglering i
enlighet med gällande detaljplan för området.
Allmänna utskottet har beslutat att ge NVK i uppdrag att inleda
förhandlingar med berörda fastighetsägare inför genomförande av
detaljplan kvarteret Örnen.
I en skrivelse från NVK, uppskattas kostnaderna för ett genomförande
enligt följande:
1. Förrättningskostnader ca 100 000 kr om kommunen
dessförinnan själv kan träffa avtal med berörda fastighetsägare
om fastighetsregleringarna.
2. Anläggande av ny gata, justering av Bergsvägens läge och
anläggande av vändplan ca 750 000 kr.
3. Marklösen, där NVK:s uppfattning är att det ska gå jämt upp för
kommunen om Forsells Prefab AB avstår sin mark utan krav på
ersättning.
NVK bedömer i en skrivelse den 23 januari 2014 att kalkylen enligt
punkterna 1-3 i skrivelsen den 9 oktober 2013 fortfarande gäller efter
markägardiskussionerna och nu är mer säker än tidigare. Bestämmer
kommunen sig för att gå vidare med ett genomförande av gällande plan,
måste kommunen anvisa medel för förrättningarna, uppskattat till
100 000 kr enligt punkten 1 i skrivelsen den 9 oktober 2013.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 9
oktober 2013.
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 139.
Skrivelse från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 23
januari 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-02-10

§ 20 (forts.)
Jäv
På grund av jäv deltar inte Helena Andersson (FP) i handläggningen av
detta ärende.

Yrkanden
Åke Andersson (V) yrkar med instämmande av Arne Pettersson (S) och
Gunnar Tiger (S) att:
1. Kommunstyrelsen genomför fastighetsregleringar i detaljplanen
enligt NVK:s förslag.
2. Åtgärden finansieras med 100 000 kr av kommunstyrelsens
anslag för medlemsavgifter.

Beslut
1. Kommunstyrelsen genomför fastighetsregleringar i detaljplanen
enligt NVK:s förslag.
2. Åtgärden finansieras med 100 000 kr av kommunstyrelsens
anslag för medlemsavgifter.
Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 21

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Till Intresseföreningen Bergslagets årsmöte som genomförs fredagen
den 16 maj i Skinnskatteberg, ska styrelse och revisorer väljas.
Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast den 28 mars 2014,
nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer.
Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera kön nomineras till
styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations
styrande organ, till exempel kommunstyrelsen eller motsvarande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Intresseföreningen Bergslagets valberedning den 20 januari
2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen nominerar
kommunstyrelsens ordförande i Skinnskattebergs kommun Lars
Andersson (S) till Intresseföreningen Bergslagets styrelse.

Beslut
Kommunstyrelsen nominerar kommunstyrelsens ordförande i
Skinnskattebergs kommun Lars Andersson (S) till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse.
Kopia till:
Lars Andersson
Intresseföreningen Bergslaget
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 22

Sammanträdesdatum
2014-02-10

Extra ärende: Ny sammanträdestid för
kommunstyrelsen den 14 april 2014
Sammanfattning av ärende
Fråga om ändring av kommunstyrelsens sammanträdestid den 14 april
2014.

Beslut
Tiden för kommunstyrelsens möte den 14 april 2014 ändras från att
börja kl. 13.15 till att börja kl. 08.30.
Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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