Sammanträdesprotokoll

1(22)

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sessionsalen, måndagen den 15 juni, klockan
13.15–16.20.

Beslutande

Åsa Eriksson (s), ordförande, Kent Persson (v), vice ordförande,
Kent Christensen (s), Elizabeth Pettersson (s), Johanna Odö (s),
Johan Stråhle (s), Henrik Dömstedt (v), Annika Hedberg Roth
(s), ersättare, Stig Bergman (v), ersättare, Karin Dömstedt (v),
ersättare, Åsa-Lena Vestling (sd), ersättare, Ann-Marie
Andersson (fp), ersättare, Lars Gustavsson (pnf), ersättare.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Caroline Persson, administrativ
chef/kommunsekreterare, Andreas Johansson,
kommunsekreterare.
Ersättare: Olle Rahm (s), Torsten Jansson (s), Maria Lindgren (s),
Fredrik Johansson (v), Nancy Ibarra (v).

Justerare

Henrik Dömstedt

Justeringsdatum

2015-06-18
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Sekreterare

§§ 78-92
Andreas Johansson
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Henrik Dömstedt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-15

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-19

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Andreas Johansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2015-07-11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Innehållsförteckning
§ 78 Ändring av föredragningslistan
3
§ 79 Presentation av Språnget
4
§ 80 Presentation av och äskande av medel till projektet Integrera
mera UF
5
§ 81 Presentation av och fortsatt medverkan i Triple Steelix
7
§ 82 Meddelanden
9
§ 83 Redovisning av ordförandebeslut
10
§ 84 Styrning av gemensamma samverkansorgan, förslag till uppdrag
11
§ 85 Motion om tillgängliggörande av arvodena för kommunala
förtroendeuppdrag
12
§ 86 Motion om vargar
14
§ 87 Överföring av ofördelade medel till socialutskottet
15
§ 88 Uppdrag till socialutskottet med anledning av kommunens
avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen
16
§ 89 Länsdelssamråd folkhälsa
18
§ 90 Information om remiss från region Västmanland
19
§ 91 Förfrågan från ägaren av Kärrgruveparken
20
§ 92 Uppdrag med anledning av Länsstyrelsens beslut att upphäva
lokala ordningsföreskrifter
22

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 78

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – Förfrågan från ägaren av Kärrgruveparken, tas upp som
ärende nummer 15.
Extra ärende – Uppdrag med anledning av Länsstyrelsens beslut att
upphäva lokala ordningsföreskrifter, tas upp som ärende nummer 16.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 79

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Presentation av Språnget
Sammanfattning av ärendet
Tommy Leek från Språnget kommer och presenterar verksamheten för
kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av presentationen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 80

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Presentation av och äskande av medel till
projektet Integrera mera UF
Dnr 2015.0158.619

Sammanfattning av ärendet
På allmänna utskottets sammanträde den 27 maj, § 48 så beslutades det:
Allmänna utskottet beslutar följande:
1. Allmänna utskottet ställer sig positiva till ansökan.
2. Ungdomarna och handledarna bakom projektet bjuds in till
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde för att föredra
projektet.
Samtidigt föreslog allmänna utskottet kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen medfinansierar
projektet utifrån den kostnadsfördelning som gäller för NVU,
under förutsättning att de andra ägarkommunerna fattar
likalydande beslut.
2. Finansiering sker via utvecklingsmedel.
Ungdomarna bakom Integrera mera UF presenterar företaget för
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdeprotokoll den 27 maj 2015.
Skrivelse från Norra Västmanlands utbildningsförbund, inkommen den 2
april 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar följande:
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till idén.
2. Kommunstyrelsen behöver mer information om vad pengarna
ska användas till under hösten för att kunna fatta ett beslut i
frågan.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-06-15

§ 80 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till idén.
2. Kommunstyrelsen behöver mer information om vad pengarna
ska användas till under hösten för att kunna fatta ett beslut i
frågan.

Kopia till:
Göran Wänglöf
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
Integrera mera UF
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 81

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Presentation av och fortsatt medverkan i Triple
Steelix
Dnr 2015.0185.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har i en skrivelse till
Fagersta och Norbergs kommuner rekommenderat Fagersta och
Norbergs kommun att medfinansiera Triple Steelix för år 2016.
På allmänna utskottets sammanträde den 27 maj, § 52 så beslutades det
att TVG och Triple Steelix bjuds in till kommunstyrelsens
nästkommande sammanträde för att redovisa verksamheten.
Under kommunstyrelsens sammanträde berättar Triple Steelix om
verksamheten.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 27 maj, § 52
Skrivelse från TVG inkommen den 29 april 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar med instämmande av Stig Bergman (v), AnnMarie Andersson (fp) och Åsa-Lena Vestling (sd) att kommunen ej ska
vara med och finansiera Triple Steelix men att varje framtida
projektansökan kommer prövas.
Åsa Eriksson (s) yrkar med instämmande av Annika Hedberg Roth (s) att
kommunen ej ska vara med och finansiera Triple Steelix men att en
summa om 50 000 kr reserveras för framtida projektansökningar inom
ram för kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Perssons yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunen kommer ej vara med och finansiera Triple Steelix
men varje framtida projektansökan kommer prövas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-06-15

§ 81 (forts.)
Reservationer
Åsa Eriksson (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kopia till:
Triple Steelix
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 82

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 21
april 2015.
 Artikel i Sveriges radio Västmanland, svårare öppna asylboenden
i Norberg, publicerad den 12 maj 2015.
 Budgetuppföljning per den sista april med helårsprognos 2015.
 Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala och överklagan från
kommunstyrelsen i mål nummer 4635-14 och 4647-14.
 Minnesanteckningar från Den attraktiva regionen,
styrgruppsmöte 8, den 20 maj 2015.
Muntliga meddelanden:
 Nya kommunchefen presenterar sig inför tillträdandet i
september.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15

Kommunstyrelsen

§ 83

Redovisning av ordförandebeslut
Dnr 2015.0003.901
Nr
5.

Beslut
Upphandling
länsgemensam
verksamhet för
våldsutövande personer,
våld i nära relationer.

Beslutsdatum Delegat
2015-04-23
Gunnar Tiger,
socialutskottets
ordförande

6.

Bidrag till Norbergs
hembygdsförening.
(Dnr 2014.0303.800).

2015-05-19

Elizabeth
Pettersson, kultur, idrotts- och
fritidsutskottets
ordförande

7.

Undertecknande av
fullmakt åt
upphandlingsenheten i
Avesta kommun
angående eventuell
överprövning hos
Förvaltningsrätten

2015-06-09

Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 84

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Styrning av gemensamma samverkansorgan,
förslag till uppdrag
Dnr 2015.0196.106

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av KSO-gruppens uppdrag den 11 mars 2015 har
Norbergs kommun upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 20 april om
förslag till uppdrag om styrning av gemensamma samverkansorgan.
Skrivelsen har genom kommunstyrelsens ordförande i Norberg delgivits
respektive kommunstyrelsens ordförande i övriga FAHNS-kommuner
inför KSO-gruppens möte den 29 april. Vid mötet beslutade närvarande
KSO att uppdra till Norbergs kommun att ta fram en skrivelse med
förslag till direktiv för styrning för gemensamma samverkansorgan.
Av tjänsteskrivelsen daterad den 20 april finns i särskilt stycke redovisat
syftet med ett förslag till uppdrag om styrning. Denna redovisning bör
kunna anses som förslag till direktiv för styrning för gemensamma
samverkansorgan enligt KSO-gruppens beslut den 29 april.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2015.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 27 maj 2015, § 47.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Norbergs kommun deltar i utredningen om styrning av gemensamma
samverkansorgan enligt förslag i tjänsteskrivelse den 20 april 2015.

Kopia till:
Kommunchefen
Fagersta kommun
Avesta kommun
Hedemora kommun
Skinnskattebergs kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 85

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Motion om tillgängliggörande av arvodena för
kommunala förtroendeuppdrag
Dnr 2015.0015.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i
Norberg om möjligheten att tillgängliggöra arvodena för kommunala
förtroendeuppdrag.
Ett flertal kommuner har tillgänglig information gällande bestämmelser
om ersättningar till förtroendevalda samt arvoden på hemsidan till
exempel Fagersta och Sala.
Föreslås att
1. Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda samt
arvodesbilaga läggs ut på kommunens hemsida.
2. Uppdra åt enhet stöd att lägga ut informationen.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 28 april 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 27 maj, § 49.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägg en
ny punkt 3, med följande lydelse:
3. Motionen anses därmed besvarad.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda samt
arvodesbilaga läggs ut på kommunens hemsida.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt enhet stöd att lägga ut
informationen.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-06-15

§ 85 (forts.)

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 86

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Motion om vargar
Dnr 2015.0076.910

Sammanfattning av ärendet
En motion om vargar har lämnats in till kommunfullmäktige i Norberg
av Stig Holmberg (c). Motionären önskar veta hur kommunfullmäktige
ställer sig till att vargar har etablerat sig i kommunen och att det blir svårt
att ha djurhållning och en levande landsbygd i framtiden. Motionären
önskar också att motionen skickas till Länsstyrelsen för vidare beredning.
Ledningskontoret förslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 87

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Överföring av ofördelade medel till socialutskottet
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott äskar hos kommunstyrelsen om medel
då socialförvaltningen beräknas göra ett underskott motsvarande ca 2,2
mkr för 2015.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att utöka
socialutskottets ekonomiska ram för 2015 motsvarande 440 tkr. Dessa
medel ska täcka ökade kostnader för färdtjänst.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att frågan hänskjuts till allmänna utskottets
sammanträde i augusti.
Annika Hedberg Roth (s) yrkar bifall till socialutskottets förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Beslut
Frågan hänskjuts till allmänna utskottets sammanträde i augusti.

Reservationer
Annika Hedberg Roth (s) meddelar reservation mot beslutet.

Kopia till:
L Eriksson
R Lööv
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 88

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Uppdrag till socialutskottet med anledning av
kommunens avsiktsförklaring med
Arbetsförmedlingen
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har för kommunens räkning
undertecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen i syfte att
samverka avseende arbetslösa unga.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring mellan Norbergs kommun och Arbetsförmedlingen,
inkommit den 13 maj 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar följande:
1. Socialutskottet ges i uppdrag att se till att det som bestäms i den
lokala överenskommelsen genomförs, och att när det är lämpligt,
görs tillsammans med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner.
2. Styrningen av arbetet avseende arbetslösa unga sker från den
särskilt utsedda styrgruppen.
3. Styrgruppen representeras för Norbergs del av kommunchefen.
4. Kommunstyrelsen emotser en återrapportering från
socialutskottet till varje sammanträde fram till årsskiftet om hur
arbetet fortskrider.
Stig Bergman (v) yrkar bifall till Erikssons förslag med tillägg en ny
punkt 5 enligt följande:
5. Styrgruppen ska undersöka om det går att utvidga samarbetet till
att även omfatta även Avesta kommun.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-06-15

§ 88 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Socialutskottet ges i uppdrag att se till att det som bestäms i den
lokala överenskommelsen genomförs, och att när det är lämpligt,
görs tillsammans med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner.
2. Styrningen av arbetet avseende arbetslösa unga sker från den
särskilt utsedda styrgruppen.
3. Styrgruppen representeras för Norbergs del av kommunchefen.
4. Kommunstyrelsen emotser en återrapportering från
socialutskottet till varje sammanträde fram till årsskiftet om hur
arbetet fortskrider.
5. Styrgruppen ska undersöka om det går att utvidga samarbetet till
att även omfatta även Avesta kommun.

Kopia till:
Socialutskottet
Arbetsförmedlingen Fagersta
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
Kommunchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 89

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Länsdelssamråd folkhälsa
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har tidigare haft ett gemensamt folkhälsoråd som
numera är inaktivt.
Ett länsdelssamråd för folkhälsa inrättas för att förbättra folkhälsan i
regionen.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar följande:
1. Åsa Eriksson och Kent Persson (v) väljs som politiska
representanter i länsdelssamrådet.
2. I länsdelssamrådet ingår även sektorcheferna samt
områdeschefen för kultur-, idrott och fritid.
Annika Hedberg Roth (s) yrkar bifall till Eriksson yrkande med tillägg en
ny punkt 3 enligt följande:
3. Att länsdelssamrådet rapporterar till kommunstyrelsen efter varje
länsdelssamråd.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Åsa Eriksson och Kent Persson (v) väljs som politiska
representanter i länsdelssamrådet.
2. I länsdelssamrådet ingår även sektorcheferna samt
områdeschefen för kultur-, idrott och fritid.
3. Att länsdelssamrådet rapporterar till kommunstyrelsen efter varje
länsdelssamråd.
Kopia till:
Sektorcheferna
Ulf Öhman
De valda
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(22)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 90

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Information om remiss från region Västmanland
Dnr 2013.0063.947

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande tidplan skulle en remiss gått ut till kommunerna för
besvarande vid aktuellt sammanträde.
Till sammanträdet kom ett nyhetsbrev som redogör för att remissen
istället går ut under hösten.

Beslutsunderlag
Nyhetsbrev från Region Västmanland, daterat den 11 juni 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 91

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Förfrågan från ägaren av Kärrgruveparken
Dnr 2015.0243.149

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse, daterad den 5 juni 2015, önskar ägaren av Kärrgruveparken,
Tony Lundin, svar på ett antal frågor om tillämpning av va-taxa.
Det är Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) som
administrerar va-taxa för kommunens räkning.

Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad den 5 juni 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att NVK ges i uppdrag att till senast september till
allmänna utskottet redovisa resultatet av den tolkning av tillämpningen
av va-taxan som förbundet avser att göra med anledning av de frågor
som ställts till ägarna till Kärrgruveparken.
Stig Bergman (v) yrkar följande:
1. Kommunstyrelsen svarar Tony Lundin att kommunstyrelsen ej
har några möjligheter att ändra va-taxan.
2. Att han kan kontakta kultur-, idrotts- och fritidsutskottet om ett
eventuellt annat stöd.
Åsa Eriksson (s) yrkar avslag på Bergmans yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer sedan proposition på Bergmans yrkande och finner
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning, ja-röst till bifall av Bergmans yrkande, nej-röst till
avslag av Bergmans yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15

Kommunstyrelsen

§ 91 (forts.)
§
Ledamot/
tjänstgörande ersättare
Åsa Eriksson (s)
Kent Christensen (s)
Elizabeth Pettersson (s)
Annika Hedberg Roth (s)
Johanna Odö (s)
Johan Stråhle (s)
Kent Persson (v)
Stig Bergman (v)
Karin Dömstedt (v)
Henrik Dömstedt (v)
Åsa-Lena Vestling (sd)
Ann-Marie Andersson (fp)
Lars Gustavsson (pnf)

Ja-röst
(bifall)

Nej-röst
(avslag)
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå
Bergmans yrkande.

Beslut
NVK ges i uppdrag att till senast september till allmänna utskottet
redovisa resultatet av den tolkning av tillämpningen av va-taxan som
förbundet avser att göra med anledning av de frågor som ställts till
ägarna till Kärrgruveparken.

Kopia till:
NVK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 92

Sammanträdesdatum
2015-06-15

Uppdrag med anledning av Länsstyrelsens beslut
att upphäva lokala ordningsföreskrifter
Dnr 2015.0096.900

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har i beslut daterat den 3 juni 2015 beslutat att upphäva
kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2015, § 61, gällande vissa delar i
lokala ordningsföreskrifter för Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Beslut, Länsstyrelsen den 3 juni 2015.

Yrkanden
Johan Stråhle (s) yrkar att kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen ges i uppdrag att överklaga beslutet från Länsstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen ges i uppdrag att överklaga beslutet från Länsstyrelsen.

Kopia till:
Åsa Eriksson
Kommunchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(22)

