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Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2011.0005.901
Nr Beslut

Beslutsdatum Delegat

7.

Nyttjanderättsavtal, 2011-01-19
ersätter tidigare
nyttjanderättsavtal
Dat 2010-02-24.
Rätt att på del av
fastigheten
Norberg
Norbergsby 16:27
nyttja marken som
tomtmark

Harold Nilsson,
förbundschef,
Norra
Västmanlands
Kommunalteknikförbund

8.

Kontrakt med
Ramböll gällande
riskklassning
nedlagda deponier
enligt MIFO fas 1

2011-03-01

Harold Nilsson,
förbundschef,
Norra
Västmanlands
Kommunalteknikförbund

9.

Deltagande i
konferens i
egenskap av
förtroendevald,
Ulrica Persson (V)

2011-01-11

Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

10. Beslut att omsätta
lån hos
Kommunivest

2011-02-24

Sonja Parling,
ekonomichef

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Uppdrag till Tillväxtgruppen om etablering av
gruvnäring i kommunen
Dnr 2011.0049.141

Sammanfattning av ärendet
I dokumentationen från utvecklingskonferens den 15–16 februari 2011
anges att allmänna utskottet bör ge ett uppdrag till Tillväxtgruppen att
analysera och utarbeta en aktivitetsplan inför eventuell etablering av
gruvnäring i kommunen.

Beslutsunderlag
Dokumentation från utvecklingskonferens den 15–16 februari 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Tillväxtgruppen ges ett uppdrag att redovisa
de åtgärder som har vidtagits och utarbeta en plan för de åtgärder som
kommunen behöver vidta för att förbereda för framtida gruvnäring i
kommunen samt utföra en kostnadsberäkning för de åtgärder som
behöver vidtas om extra medel krävs samt inkomma med ovanstående
redovisning och plan senast den 1 september 2011.

Beslut
Tillväxtgruppen ges ett uppdrag att:
1. Redovisa de åtgärder som har vidtagits samt utarbeta en plan för
de åtgärder som kommunen behöver vidta för att förbereda för
framtida gruvnäring i kommunen.
2. Utföra en kostnadsberäkning för de åtgärder som behöver vidtas
om extra medel krävs.
3. Inkomma med ovanstående redovisning och plan senast den 1
september 2011.

Kopia till:
Tillväxtgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 25

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Förhandlingsdirektiv inför löneöversyn
Dnr 2011.0047.902

Sammanfattning av ärendet
Personalchefen har upprättat en skrivelse med tidplan och
förutsättningar inför årets löneöversynsförhandlingar.

Beslutsunderlag
Personalchefens skrivelse

Beslut
1. Personalchefen ges i uppdrag att fortsätta löneöversynen enligt
skrivelsen.
2. Personalchefen ges ett uppdrag att den 1 september 2011 till
kommunstyrelsen lämna en redovisning av andelen
deltidsanställda hos kommunen som önskar högre
sysselsättningsgrad.

Kopia till:
Personalchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av
årsredovisning 2010 och budgetramar 2012–2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Inför behandling av årsredovisningar samt budgetramar för åren 2012–
2014 har representanter för kommunstyrelsens utskott och för
samverkansorganen bjudits in till dagens sammanträde för att presentera:
•
•
•
•

Eventuella avvikelser i måluppfyllelse 2010
Nyheter och utmaningar inför 2012
Äskande av medel för 2012
Prissatta attraktivitetsåtgärder

Ordföranden och förvaltningschef för kommunstyrelsens utskott, Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund, Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, Tillväxtgruppen i norra Västmanland, Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund och Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd deltar.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisningarna.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 27

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Hantering av framtida vinster i Kommuninvest
Dnr 2011.0048.942

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest har inkommit med ett förslag till hantering
av framtida vinster som diskuterats under medlemssamråden 2011.
Huvuddragen i förslaget är att:
• Hela eller delar av vinsten i kreditmarknadsbolaget överförs till
föreningen genom koncernbidrag. Därefter kan föreningen dela
ut vinsten till medlemmarna som återbäring och/eller ränta.
Föreningsstämman bestämmer varje år hur fördelningen mellan
ränta respektive återbäring ska se ut.
• Det ekonomiska utfallet från vinstdelningssystemet baseras på
två faktorer: storleken på det insatta kapitalet samt affärsvolymen
som medlemmen har med Kommuninvest.
• Införa en ny skyldighet för medlemmarna att, utöver den
ursprungliga medlemsinsatsen, inbetala ytterligare årliga insatser.
Detta för att säkerställa att kreditmarknadsbolagets nödvändiga
kapitaltillväxt inte blir för liten. Den nya årliga insatsen får aldrig
överstiga vad medlemmen fått i återbäring och/eller ränta och
ska vara reglerad i stadgarna för föreningen.
• Föreningen köper nyemitterade aktier i kreditmarknadsbolaget
med de insatsmedel som inflyter enligt ovan.

Beslutsunderlag
Kommuninvest skrivelse den 3 mars 2011

Beslut
Allmänna utskottet ställer sig bakom förslaget till hantering av framtida
vinster i Kommuninvest.

Kopia till:
Röstombud i Kommuninvest

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 28

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Fair Trade City-diplomering av Norbergs
kommun
Dnr 2007.0077.910

Sammanfattning av ärendet
År 2006 lanserades konceptet Fairtrade City i Sverige. I Sverige finns ett
30-tal diplomerade kommuner.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för
etisk konsumtion. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta
uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till kommunens
invånare.
Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk
upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt
märkta produkter i butik och på arbetsplatser.
Kommunstyrelseordförandegruppen för Fagersta, Norberg och
Skinnskattebergs kommuner beslutade i februari 2010 att uppdra till
projektledaren för SET-projektet att under våren, i samarbete med elever
från samhällsprogrammet inom Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, arbeta fram ett beslutsunderlag om hur
kommunerna ska kunna bli Fairtrade Cities. Vid den avslutande galan för
projektet överlämnade sedan eleverna ett beslutsunderlag till
kommunerna.
Kanslichefen i Fagersta kommun föreslår i en skrivelse daterad den 24
juni 2010 att kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna fattar
beslut om kommunen ska verka för att bli diplomerad som Fairtrade
City, antingen i egen regi eller tillsammans.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2010 att föreslå fullmäktige
att besluta att Norbergs kommun ska söka bli en Fairtrade City,
Norbergs kommun uttalar initialt målsättningen att den etiska
konsumtionen ska öka och kanslisektionen uppdras att hantera frågan
om bildande av en lokal styrgrupp respektive sammansättning avseende
de för kommunen ansvariga tjänstemännen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

§ 28 (forts.)
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde den 1 november
2010 för förtydliganden avseende förslagets kostnader och finansiering.
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse med en bedömning av
kostnader och förslag till finansiering.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2011
Fullmäktiges protokoll den 1 november 2010, § 120
Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2010, § 124
Fagersta kommun, tjänsteskrivelse den 24 juni 2010

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Norbergs kommun ska söka bli en Fairtrade City.
2. Norbergs kommun uttalar initialt målsättningen att den etiska
konsumtionen ska öka.
3. Kanslisektionen uppdras att hantera frågan om bildande av en
lokal styrgrupp respektive sammansättning avseende de för
kommunen ansvariga tjänstemännen.

Notering till protokollet
Lennart Skansfors (C) avstår från att delta i beslutet.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Plan för kommunstyrelsens internkontroll 2011
och redovisning av internkontroll 2010
Dnr 2010.0044.901

Sammanfattning av ärendet
Under 2010 genomfördes internkontroll av: attestrutiner, rekvisitioner,
upphandling, systematiskt brandskyddsarbete, friskvård, rehabilitering,
servicegarantin. Kanslichefen har beslutat om åtgärder med anledning av
de redovisningar som har lämnats av de kontrollansvariga och föreslår
kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av internkontroll 2010.
Kanslichefen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2011. De
kontrollmoment som ingick i planen för internkontroll 2010 föreslås
kvarstå. Därtill föreslås ersättningar till förtroendevalda och
kommunstyrelsens delegationsordning ingå i planen.

Beslutsunderlag
Kanslichefens tjänsteskrivelser den 8 mars 2011

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Uppföljning av internkontroll 2010 godkänns.
2. Förslag till plan för internkontroll 2011 antas.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Uppföljning av Återbrukets öppettider
Dnr 2006.0554.456

Sammanfattning av ärendet
VafabMiljö AB (Vafab) ägs av kommunerna i Västmanlands län samt
Heby och Enköpings kommun. Vafab ansvarar för Återbruket i
Norbergs kommun där privatpersoner kan lämna sitt grovavfall, farliga
avfall och el-avfall. Företag kan teckna avtal för att använda sig av
Återbruken.
Vafab genomförde sommaren 2008 en förändring av öppettiderna på
Återbruket i Norbergs kommun från 40 timmar till 29 timmar per vecka.
Den politiska viljan vid tidpunkten när öppettiderna förändrades var att
en uppföljning skulle göras en tid efter genomförandet av de förändrade
öppettiderna.
Den 10 februari 2011 har representanter för kommunen haft ett möte
tillsammans med representanter för Vafab.
I en skrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande tillsammans
med ledningskontoret anges att den genomförda uppföljningen tyder på
att nöjdheten hos brukarna vad gäller Återbrukets öppettider är
tillräcklig. Vafab har enligt uppgift rutiner för att fånga upp eventuella
klagomål.
Bedömning görs i nämnda skrivelse att det inte finnas någon anledning
att vidta någon åtgärd förrän någon ytterligare förändring av Återbrukets
öppettider tas upp för diskussion eller förändringar av förhållandena i
övrigt föranleder en uppföljning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ledningskontoret,
skrivelse den 7 mars 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

30 § (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet tar del av uppföljningen av Återbrukets öppettider.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Ny handlingsplan för psykiskt och socialt
omhändertagande vid allvarligare händelser,
större olyckor och störningar
Dnr 2011.0029.180

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har en organisation för psykiskt och socialt
omhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor och
störningar (POSOM).
Ett förslag på ny handlingsplan för POSOM är framarbetad av
beredskapssamordnare Martin Hedlund och områdeschef
Liselotte Eriksson.
Planen syftar till att konkretisera och underlätta POSOM-organisationens
uppgifter och arbetssätt.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets/socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 februari
2011

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Föreslagen handlingsplan antas.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Deltagande i uppropet Typiskt svenskt
Dnr 2011.0034.721

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsförbundet har inkommit med en skrivelse om uppropet
Typiskt svenskt. Samtliga studieförbund är med i Typiskt svenskt och
står som avsändare. Typiskt svenskt är ett upprop för jämlikhet, tolerans
och mångfald. Det riktar sig till alla demokratiska krafter som står upp
för värderingen om allas lika värde.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2011 att delegera beslut i
ärendet till allmänna utskottet.
Ledningskontoret har lämnat kompletterande uppgifter om kommuner
och politiska partier som har undertecknat uppropet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 57
Folkbildningsförbundets skrivelse den 15 februari 2011

Beslut
Norbergs kommun anmäler sitt deltagande i uppropet Typiskt svenskt.

Kopia till:
Informatören (för verkställighet)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

För Norberg-dag
Dnr 2009.0296.910

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 7 december 2009 i enlighet med en motion
lämnad av Christer Filipsson (FP) att införa en För Norberg-dag. Under
denna dag uppmanas kommuninvånare att göra något till gagn för
kommunen.

Beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att tillsammans
med ledningskontoret informera om en För Norberg-dag under
våren.
2. Samtliga förtroendevalda ska uppmanas att delta under dagen.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Ledningskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Norberg kommuns årsredovisning för 2010
Dnr 2011.0010.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisektionen har upprättat ett utkast till årsredovisning för
kommunen för 2010.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att tillsammans med
ekonomichefen färdigställa förslaget till årsredovisning till
kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2011.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Ekonomichefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Äskande från Tillväxtgruppen om överföring av
medel till år 2011
Dnr 2011.0015.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland (TVG) har inkommit med ett
äskande om att överföra medel till år 2011. Norbergs kommun anslag till
TVG för 2010 uppgick till 932 000 kronor. Av dessa medel har 58 250
kronor inte förbrukats. TVG ansöker om att överföra de icke förbrukade
medlen till år 2011.

Beslutsunderlag
Tillväxtgruppens skrivelse den 3 januari 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till TVG:s äskande.

Beslut
TVG:s äskande beviljas så att icke förbrukade medel under 2010, 58 250
kronor, överförs till år 2011.

Kopia till:
Tillväxtgruppen
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Ansökan från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund om bland annat
överföring av medel till år 2011
Dnr 2011.0025.301

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)
har den 24 februari 2011 beslutat enligt följande:
1. Hemställa hos Norbergs kommun att kommunen överför
investeringsmedel till år 2011 för pågående ej avslutade
investeringar för tillsammans 12 746 100 kronor samt för ännu ej
påbörjade investeringar, i årsredovisningen redovisat som
ofördelat, med 1 278 700 kronot, tillsammans 14 024 800 kronor
enligt sammanställning i NVK:s internbokslut.
2. Hemställa hos Norbergs kommun att kommunen i enlighet med
de principer som tillämpats tidigare även överför
investeringsmedel till år 2011, motsvarande överskottet på
avslutade projekt med 546 800 kronor att disponeras för
oförutsett.
3. Hemställa hos Norbergs kommun att kommunen för 2011 i
driftbudgeten beviljar ett utökat medlemsbidrag till NVK, ett
tilläggsanslag med 2 000 000 kronor för underhållsåtgärder, där
en stor del redan upphandlats under 2010 men inte kunnat
utföras pga den tidiga vintern med stark kyla och mycket snö.
Det föreslagna yrkandet är 500 000 kronor lägre än den
återbetalning NVK gör enligt bokslut 2010.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 24 februari 2011, § 34

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

§ 36 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Kommunen överför till NVK investeringsmedel till år 2011 för
pågående ej avslutade investeringar för tillsammans 12 730 000
kronor samt för ännu ej påbörjade investeringar, i
årsredovisningen redovisat som ofördelat, med 992 200 kronor,
tillsammans 13 722 200 kronor.
2. I enlighet med de principer som tillämpats tidigare överförs till
NVK investeringsmedel till år 2011, motsvarande överskottet på
avslutade projekt med 546 800 kronor att disponeras för
oförutsett.
3. För 2011 beviljas i driftbudgeten ett utökat tillfälligt
medlemsbidrag till NVK, ett tilläggsanslag med 2 000 000 kronor
för underhållsåtgärder.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Fördelning av 2010 års över- och underskott samt
överföring av investeringsprojekt
Dnr 2011.0010.942

Sammanfattning av ärendet
För 2010 redovisas följande överskott:
• Kommunstyrelsen 845 000 kronor
• Barn- och utbildningsnämnden 604 000 kronor
• Kultur- och fritidsnämnden 27 000 kronor
• Socialnämnden 501 000 kronor
Ledningskontoret föreslår att nämnderna inte får överföra redovisade
resultat för 2010 till innevarande år.
Ledningskontoret föreslår att investeringsmedel som inte har tagits i
anspråk under 2010 överförs till 2011 för kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden.
Det innebär överföring av investeringsmedel enligt följande:
• Till kommunstyrelsen överförs 641 000 kronor
• Till barn- och utbildningsutskottet överförs 204 000 kronor
• Till socialutskottet överförs 344 000 kronor

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till ledningskontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

§ 37 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Nämnderna får inte överföra redovisade resultat för 2010 till
innevarande år.
2. Till kommunstyrelsen överförs investeringsmedel motsvarande
641 000 kronor till 2011.
3. Till barn- och utbildningsutskottet överförs investeringsmedel
motsvarande 204 000 kronor till 2011.
4. Till socialutskottet överförs investeringsmedel motsvarande
344 000 kronor.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 38

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Attraktivitetsåtgärder 2011
Dnr 2009.0098.860

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 7 juni 2010 att finansiering av
attraktivitetsåtgärder från och med 2011 ska göras genom att 20 % av
kommunens resultat föregående år används till ändamålet, för 2011
används alltså 20 % av kommunens resultat 2010.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslår i skrivelse
följande åtgärder i likhet med de som beslutades 2010:
1. Röjning av sly samt viss gallring längs Rv 68
2. Uppsnyggning längs Fagerstavägen
3. Entrén till centrum från Fagerstavägen
4. Ökad satsning på blomsterarrangemang
Ledningskontoret föreslår i skrivelse att 100 000 kronor avsätts för inköp
av möbler med mera till kommunhuset samt att 100 000 kronor avsätts
till allmänna utskottets förfogande för kompletterande
attraktivitetsåtgärder under 2011.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2011
NVK, direktionens protokoll den
Fullmäktiges protokoll den 7 juni 2010, § 77

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

§ 38 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund beviljas 105 000
kronor under 2011, varav 70 000 kronor avser en ramökning, för
attraktivitetsåtgärder enligt skrivelse.
2. Kommunstyrelsens allmänna utskott beviljas 200 000 kronor
under 2011 för attraktivitetsåtgärder enligt ledningskontorets
förslag.
3. Kommunstyrelsens socialutskott beviljas 30 000 kronor under
2011 för attraktivitetsåtgärder i Öjersbogårdens utemiljö.
4. Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott beviljas
125 000 kronor under 2011för arrangemang och festivaler av
större betydelse för Norbergs attraktivitet.
5. Kommunstyrelsen beviljas 400 000 kronor under 2011 för
attraktivitetsåtgärder vid Fagerstainfarten.
6. Kommunstyrelsens ordförande ges tillsammans med
kanslichefen ett uppdrag att ta fram förslag till
attraktivitetsåtgärder i enlighet med förda diskussioner under
årets utvecklingskonferens för resterande 140 000 kronor.
7. Kommunen uttalar sig positiv till att musikfestivaler anordnas i
kommunen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 39

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Ansökan från Jernkontoret om medfinansiering av
innovationssystemet Triple Steelix
Dnr 2011.0033.141

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har medfinansierat projektet Triple Steelix. En
avstämning görs med tre och ett halvt års mellanrum för att utvärdera
projektets utveckling.
Jernkontoret, projektets huvudman, har inkommit med en förfrågan om
att Norbergs kommun under nästföljande period till nästa
avstämningstidpunkt medfinansierar projektet med 100 000 kronor per
år 2012– 2015.

Beslutsunderlag
Jernkontorets skrivelse inkommen den 24 februari 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Jernkontorets ansökan.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Projektet Triple Steelix medfinansieras med 100 000 kronor per
år 2012– 2015.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens medlemsavgifter.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 40

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Ansökan från Tillväxtgruppen om
medfinansiering av projekt om entreprenörskap i
skolan
Dnr 2011.0043.630

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har utlyst möjligheterna att ansöka om medel för att stödja
utvecklingen av entreprenörskap i skolan. Ansökan skall vara
länsstyrelsen till handa senast 31 mars.
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland (TVG) har inkommit med en
ansökan om medfinansiering av projekt om entreprenörskap i skolan.
En arbetsgrupp bestående av representanter för skolförvaltning och
grundskolor i Fagersta och Norberg samt TVG har gemensamt arbetat
fram förslag för struktur och aktiviteter i ett projekt. Dessa förslag
inkluderar bland annat ledarskapsutbildning, skapande aktiviteter för
elever samt kontakter och samarbete med det lokala näringslivet, i syfte
att få fram en arbetsmodell som på ett positivt sätt kan främja skolans
attityder och synsätt kring entreprenörskap.
Avsikten är att utarbeta en gemensam ansökan till Länsstyrelsen för
skolorna i Fagersta och Norbergs kommuner. Tillväxtgruppens roll blir
att vara projektägare och koordinera och följa upp projektet gentemot
länsstyrelse, kommunledningar och övriga intressenter.
TVG ansöker om 120 000 kronor per år för projektet under två års tid.

Beslutsunderlag
TVG:s skrivelse den 3 mars 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till TVG:s ansökan under förutsättning att
länsstyrelsen beviljar projektansökan samt att pengarna tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

§ 40 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. TVG beviljas 120 000 kronor per år 2011–2012 för projekt om
entreprenörskap i skolan under förutsättning att länsstyrelsen
beviljar projektansökan.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 41

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Budgetramar för åren 2012–2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Budgetarbetet inleds med att kommunstyrelsens allmänna utskott
fastställer preliminära budgetramar i mars. Ledningskontoret har
inkommit med ett förslag till ramar för 2012–2014. I förslaget ingår en
generell ramökning med 2 %. Ledningskontoret har även lämnat ett
förslag till investeringsram för 2012–2014.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till ekonomichefens förslag med följande
tillägg:
1. För eventuella förändringar inom ekonomiadministrationen anslås
663 000 kronor.
2. För anställning av klimatstrateg anslås 250 000 kronor.
3. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utökas med 500 000 kronor.
4. Kommunstyrelsens socialutskotts ram utökas med 500 000 kronor.
5. Internhyrorna höjs med 1,5 % för förvaltningsfastigheter och
särskilda boendeformer och med 3,5 % för skolor och förskolor
utöver den generella ramökningen med 2 %.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

§ 41 (forts.)
Beslut
Ekonomichefens förslag fastställs med följande tillägg:
1. För eventuella förändringar inom ekonomiadministrationen anslås
663 000 kronor.
2. För anställning av klimatstrateg anslås 250 000 kronor.
3. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utökas med 500 000 kronor.
4. Kommunstyrelsens socialutskotts ram utökas med 500 000 kronor.
5. Internhyrorna höjs med 1,5 % för förvaltningsfastigheter och
särskilda boendeformer och med 3,5 % för skolor och förskolor
utöver den generella ramökningen med 2 %.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 42

Meddelanden
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerare

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

Ordförandens muntliga rapporter:
o Sekreterarskap i Folkhälsorådet
o Ensamkommande flyktingbarn
o Norbergfestivalen
Intresseföreningen Bergslaget, protokoll från styrelsemöte den 20
januari 2011
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor, protokoll från sammanträde den 18 februari
2011
Minnesanteckningar från möte med
kommunstyrelseordförandegruppen (Fagersta, Norbergs och
Skinnskattebergs kommuner) den 18 februari 2011
Minnesanteckningar från kommunstyrelseordförandegruppen
(Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner) den 18 februari 2011
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, protokoll från
direktionens sammanträden den 13 januari 2011, den 27 januari
2011 och den 24 februari 2011
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, protokoll från
direktionens sammanträde den 19 januari 2011
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, protokoll från
direktionens sammanträde den 13 januari 2011
Norra Västmanlands Samordningsförbund, protokoll från
sammanträden den 11 januari 2011 och den 3 februari 2011
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, protokoll från
sammanträde den 18 januari 2011
Kommunala pensionärsrådet, protokoll från sammanträde den 1
december 2010
Västmanlands Kommuner och Landsting, protokoll från
styrelsesammanträde den 11 februari 2011
Västmanlands Lokaltrafik AB, protokoll från
styrelsesammanträde den 12 januari 2011
Utfall 2010 Västmanlands Lokaltrafik AB
Västmanlands Lokaltrafik AB, Ägarrapport – helåret 2010
Redovisning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel och
medlemsavgifter den 14 mars 2011
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning – hösten 2010,
Norbergs kommun

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-03-23, 24

§ 42 (forts.)
•

Västmanland-Dalarna lönenämnd, protokoll från sammanträde
den 18 februari 2011

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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