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§ 70

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Information från Intresseföreningen Bergslaget
Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun är medlem i Intresseföreningen Bergslaget.
Intresseföreningen Bergslaget arbetar med att positionera och stärka
Bergslagen nationellt och internationellt. Föreningen företräder
Bergslagens intressen mot organisationer, myndigheter och företag i
frågor som är av betydelse för den framtida utvecklingen och tillväxten i
regionen.
Intresseföreningen Bergslaget består av tjugofyra kommuner, Region
Dalarna Region Värmland och Regionförbundet Örebro län samt av
landstinget i Västmanland.
Ordförande Inga-Britt Kronnäs och verksamhetschef Gunnar Linzie
deltar för att informera om föreningen.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2011.0005.901
Nr
14.

Beslut
Anställning ekonomichef,
Sonja Parling

Beslutsdatum
2011-03-24

Delegat
Staffan Mood,
kanslichef

15.

Ansökan – upphörande av
skattskyldighet för
mervärdesskatt vid
överlåtelse

2011-04-28

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

16.

Anställning ekonomichef,
Roger Selleskog

2011-04-29

Staffan Mood,
kanslichef

17.

Anställningsavtal för
kultur-, idrotts- och
fritidschef, Ulla-Britt Ljung

2011-04-29

Staffan Mood,
kanslichef

18.

Ersättning till ersättare för
ordförande i socialutskottet

2011-05-06

Åsa Eriksson,
kommunstyrelseordförande

19.

Omsättning av lån hos
Kommuninvest om 9
miljoner kronor samt nytt
lån hos Kommuninvest AB
om 9 miljoner kronor som
löper till 2012-10-08

2011-05-17

Sonja Parling,
ekonomichef

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Rekryteringsplan inför kommande
pensionsavgångar
Dnr 2011.0094.902

Sammanfattning av ärendet
Vid budgetberedningen den 23 mars 2011 diskuterades den
rekryteringsberedskap som behövs inför kommande pensionsavgångar.
Ledningskontoret har lämnat en skrivelse. Kommunens anställda har
möjlighet att gå i pension från 61 års ålder till 67 års ålder. I bilaga till
tjänsteskrivelsen redovisas de befattningar vars innehavare uppnår 65 års
ålder under perioden 2011–2015.
Personalchefen bedömer i nuläget att det inte är så stora avgångar men
att det kan bli fråga om att kanske återbesätta vissa tjänster med annan
kompetens samt att elevunderlag med mera kan komma att avgöra
behovet av återbesättning.
Ledningskontoret har föreslagit att allmänna utskottet beslutar att
rapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C) att
personalsektionen ges ett uppdrag att senast under december 2011
redovisa ett förslag på åtgärder som behöver vidtas för att hantera
pensionsavgångarna de närmsta 10 åren.

Beslut
1. Rapporten godkänns.
2. Personalsektionen ges ett uppdrag att senast under december
2011 redovisa ett förslag på åtgärder som behöver vidtas för att
hantera pensionsavgångarna de närmsta 10 åren.

Kopia till: Personalsektionen (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Pensionsförmåner, regler och bestämmelser för
förtroendevalda
Dnr 2011.0095.900

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har lämnat en tjänsteskrivelse.
Enligt kommunens bestämmelser för förtroendevalda § 10 ska
förtroendevald utöver belopp för förlorad arbetsförtjänst erhålla ett
tillägg på 3,5 % som kompensation för förlorad pensionsförmån. Detta
har inte verkställts.
Nuvarande regler och bestämmelser för förtroendevalda uppfattas idag
som oklara i vissa frågor.
Ledningskontoret har föreslagit att allmänna utskottet beslutar enligt
följande:
1. Kompensation för förlorad arbetsförtjänst utbetalas med 3,5 %
från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december
2010.
2. Personalsektionen ges i uppdrag att se över nuvarande regler och
bestämmelser om ersättningar med mera för förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2011

Beslut
1. Kompensation för förlorad arbetsförtjänst utbetalas med 3,5 %
från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december
2010.
2. Personalsektionen ges i uppdrag att se över nuvarande regler och
bestämmelser om ersättningar med mera för förtroendevalda.

Kopia till:
Personalsektionen (för åtgärd)
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Gemensam nämnd för ekonomiadministration
med Fagersta kommun
Dnr 2011.0014.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om bildande av en
gemensam nämnd för ekonomiadministration med Fagersta kommun
samt att ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag på
reglemente, organisation och tidsplan för en sådan nämnd innan frågan
avgörs i fullmäktige.
Beslutet baserades på en utredning av dåvarande ekonomichef i Fagersta
kommun. I utredningen föreslås att den gemensamma
ekonomiorganisationen ska organiseras i en gemensam nämnd med
Fagersta kommun som värdkommun och att den gemensamma
nämnden ska ingå i värdkommunens organisation.
Rapport har lämnats från ledningskontoret om pågående
samverkansarbete samt behov av rekrytering av en ekonom som senare
överförs till den gemensamma organisationen.
Ledningskontoret har föreslagit att rapporten om pågående
samverkansarbete för den gemensamma ekonomiadministrationen
godkänns och att ekonom rekryteras av ledningskontoret enligt
behovsbeskrivning i rapporten.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 juni 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 42

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-06-15

§ 74 (forts.)
Beslut
1. Rapporten om pågående samverkansarbete för den gemensamma
ekonomiadministrationen godkänns.
2. Ekonom rekryteras av ledningskontoret enligt behovsbeskrivning
i rapporten.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Ledningskontoret (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 75

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Konsekvenser av preliminär kostnads- och LSSutjämning 2012 för ekonomiska ramar 2012–2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse om konsekvenser av
preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012 för ekonomiska ramar
2012–2014.
Sveriges Kommuner och Landstings prognos den 5 maj 2011 visar
jämfört med prognos den 14 december 2010 på stora negativa
förändringar. Trots både beräknade ökade skatteintäkter och högre
fastighetsavgift blir jämförelsen totalt -3,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse den 10 juni 2011

Beslut
Allmänna utskottet tar del av skrivelse om konsekvenser av preliminär
kostnads- och LSS-utjämning 2012 för ekonomiska ramar 2012–2014.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Remiss av betänkandet Likvärdiga förutsättningar
– Översyn av den kommunala utjämningen
Dnr 2011.0084.906

Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet har inkommit med remiss av Betänkandet Likvärdiga
förutsättningar — Översyn av den kommunala utjämningen (SOU
2011:39).
Utjämningskommitten.08 har haft i uppdrag att utvärdera och utreda
systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå
förändringar. Förändringarna föreslås införas från 2013 bortsett från det
förslag om en höjd garantinivå för landstingen som kommitten i en
särskild skrivelse till Finansdepartementet (december 2010) föreslagit ska
införas 2012 i anledning av den nya kollektivtrafiklagen.
Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15
september 2011.

Beslutsunderlag
Remiss inkommen den 24 maj 2011

Beslut
Ledningskontoret ges ett uppdrag att ta fram ett förslag på remissvar på
Utjämningskommitténs betänkande att redovisas senast den 21
september. Om ledningskontoret så bedömer ska remissvaret tas fram i
samråd med andra kommuner.

Kopia till:
Ledningskontoret (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Fråga från Västmanlands Kommuner och
Landsting om finansiering 2012 för Utvecklingsoch Utredningsfunktionen, Länsturismen och
Taltidningen
Dnr 2011.0085.701

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har
beslutat att rekommendera respektive medlems beslutande organ att
fastställa finansieringen 2012 för Utrednings- och Utvecklingsfunktion
till 2,5 miljoner kronor, att fastställa finansieringen 2012 för
Länsturismen till 2 miljoner kronor samt att fastställa finansieringen 2012
för Taltidningen med ett kostnadstak på cirka 2,0 miljoner kronor.
Finansieringen fördelas mellan huvudmännen på följande sätt;
Utvecklings- och Utredningsfunktionen fördelas med 40 % på
landstinget och 60 % på kommunerna, Länsturismen fördelas med 50 %
på landstinget och 50 % på kommunerna och Taltidningen med 40 %
landstinget och 60 % kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna
sker efter folkmängd den 1 november året innan innevarande år.
För Norbergs kommun innebär fördelningen finansiering med 33 900
kronor för Utvecklings- och Utredningsfunktionen, 22 600 kronor för
Länsturismen och 30 900 kronor för Taltidningen.

Beslutsunderlag
VKL:s styrelseprotokoll den 13 maj 2011, § 18

Beslut
1. Västmanlands Kommuner och Landstings Utvecklings- och
Utredningsfunktion finansieras med 33 900 kronor.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel för medlemsavgifter.

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Meddelanden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerare

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Redovisning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel och
medlemsavgifter den 15 juni 2011
Centrala samverkansgruppens protokoll den 5 maj 2011
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds delårsbokslut
mars 2011
Kommunstyrelseordförandegruppens minnesanteckningar den
13 april 2011
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor, protokoll den 1 april 2011
Intresseföreningen Bergslaget, protokoll från styrelsemöte den 27
april 2011
Intresseföreningen Bergslaget, protokoll från konstituerande
styrelsemöte den 6 maj 2011
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 10 mars 2011
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 4 april 2011
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 12 april 2011
Västmanland-Dalarna lönenämnds protokoll den 13 april 2011
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, protokoll från
direktionens sammanträde den 28 april 2011
Norra Västmanlands Samordningsförbund, minnesanteckningar
vid samrådsmöte med huvudmännen 28 april 2011
Norra Västmanlands Samordningsförbund, protokoll från
sammanträde den 28 april 2011
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, protokoll från
direktionens arbetsutskott den 6 april 2011
Skrivelse från Radio Norberg den 16 maj 2011
Skrivelse från Bergslagens folkhögskola, Rapport om förstudie
start av projektet Åsgruvan och I kärlekens namn den 12 maj
2011
Tillväxtgruppen i norra Västmanlands stämmoprotokoll den 14
april 2011
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, protokoll fört vid
konstituerande styrelsemöte den 14 april 2011
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, protokoll från
sammanträde den 5 april 2011
Västmanlands Kommuner och Landstings, protokoll från
styrelsemöte den 15 april 2011

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-06-15

§ 78 (forts.)
•
•
•

Västmanlands Kommuner och Landstings, protokoll från
styrelsemöte den 13 maj 2011
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds delårsrapport den 31
mars 2011 samt årsprognos 2011
Ordförandens muntliga meddelanden:
o Rapport från Norra Västmanlands Samordningsförbunds
samråd
o Rapport från arbetet med uppstart av familjecentral
o Preliminär tidpunkt för utdelning av idrotts- och
kulturstipendium är den 2 juli 2011
o Rapport från invigning av sommardesignkontoret
o Rapport från Näringslivsrådet
o Årets företagare har utsetts
o Information om kommande möte om kommunikationer
o Information om kommande uppföljning av den nya
politiska organisationen

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Ansökan om bidrag till kortfilm
Dnr 2011.0091.864

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om 50 000 kronor för finansiering av produktion av
kortfilmen ”Stackars Klas” som ska spelas in i Norberg har inkommit.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 14 juni 2011

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar med instämmande av Ingrid Filipsson att
ansökan om bidrag till kortfilm avslås.

Beslut
Ansökan om bidrag till kortfilm avslås.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2010.0086.619

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund har inkommit.
Kommunstyrelseordförandegruppen för Fagersta, Norbergs och
Skinnskattebergs kommuner har rekommenderat respektive
medlemskommun att anta förslaget till förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, att börja gälla från och med den 1
oktober 2011 samt att förbundsordningens §§ 9-10 samt § 13 tillämpas
från och med den 1 januari 2011.

Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning för NVU inkommet den 24 maj 2011
Kommunstyrelseordförandegruppens minnesanteckningar den 13 april
2011

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Norbergs kommun antar förslaget till förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, att börja gälla från och med
den 1 oktober 2011.
2. Förbundsordningens §§ 9-10 samt § 13 tillämpas från och med
den 1 januari 2011.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Köp av tavla
Dnr 2010.0165.865

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att inte förvärva
Leif Ahnlunds tavla med Norbergsmotiv för det pris som vid detta
tillfälle angavs (250 000 kronor).
Kommunen har av Visit Bergslagen uppmanats att lämna ett bud på
tavlan. Kommunstyrelsens ordförande tar därför återigen upp frågan till
diskussion.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2011
Arbetsutskottets protokoll den 23 augusti 2010, § 246
Swedays AB:s skrivelse den 11 augusti 2010

Beslut
Ifrågavarande tavla förvärvas inte.
Förslag till kommunstyrelsen
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges ett uppdrag att ta fram en policy
om offentlig utsmyckning.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Visit Bergslagen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Svar på motion om allokering och utveckling av
kommunens driftsorganisation
Dnr 2010.0116.910

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson inkom den 3 maj 2010 med en motion om allokering
och utveckling av kommunens driftorganisation. I motionen anges bland
annat att kommunen skall utveckla och anpassa kommunens
driftorganisation till en nivå som kan möta framtidens krav på flexibilitet
och kundorientering i kombination med ett optimalt resursutnyttjande.
Ledningskontoret har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen och dess
förvaltningsledning genom ledningsgruppen har i stående uppdrag att
verka för organisationsutveckling såsom ökad flexibilitet och effektivitet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2011
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 2 september 2010, § 50
Socialnämndens protokoll den 31 augusti 2010, § 51
Ledningsgruppens skrivelse den 23 juli 2010
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 17 juni 2010, § 30
Fullmäktiges protokoll den 3 maj 2010, § 68

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen och dess
förvaltningsledning genom ledningsgruppen har i stående uppdrag att
verka för organisationsutveckling såsom ökad flexibilitet och effektivitet.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Dnr 2011.0097.940

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Barnombudsmannen och
Regeringskansliet har inkommit med en gemensam skrivelse med
inbjudan att medverka i arbetet med att stärka barnets rättigheter utifrån
en strategi för detta ändamål.
Riksdagen godkände den 1 december 2010 strategin (regeringens
proposition 2009/10:232). Strategin består av ett antal principer som
uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter
och vänder sig till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och
kommuner.
För att ytterligare stödja det fortsatta arbetet utifrån strategin har
regeringen och SKL ingått en överenskommelse om att stärka barnets
rättigheter i verksamheter inom kommuner och landsting.
Överenskommelsen gäller åren 2010-2013.
I skrivelsen uppmuntras kommunen att fatta beslut i fullmäktige om
arbetet med barnets rättigheter med utgångspunkt i strategin.

Beslutsunderlag
Skrivelse den 29 april 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C) att
strategin överlämnas till fullmäktigeberedningen av barn- och
ungdomspolitiskt program.

Beslut
Strategin överlämnas till fullmäktigeberedningen av barn- och
ungdomspolitiskt program.

Kopia till:
Fullmäktigeberedningen av barn- och ungdomspolitiskt program

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 84

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Ny kollektivtrafikmyndighet
Dnr 2011.0062.530

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft som innebär att
det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län.
Mot bakgrund av det driver Västmanlands Kommuner och Landsting
(VKL) och Landstinget Västmanland en gemensam utredning om
bildandet av myndighet i länet.
VKL: styrelse har rekommenderat kommunerna och landstinget att
besluta om genomförande av förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län. Förslaget innebär sammanfattningsvis att
Landstinget Västmanland blir myndighet, begränsad skatteväxling
genomförs 2012 och kommunerna medfinansierar kollektivtrafiken
avseende stadstrafik och lokal landsbygdstrafik. Skatteväxlingen bedöms
bli på 3-5 öre.
VKL:s styrelse har rekommenderat fullmäktigeförsamlingarna i
landstinget och kommunerna att senast den 31 augusti besluta att:
1. Landstinget Västmanland blir kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län.
2. Skatteväxling skall göras på s.k. övriga kostnader (administrativa
OH-kostnader) enligt överenskommelse.
3. Bildandet av kollektivtrafikmyndigheten sker i enlighet med
förslaget.
4. Uppdra åt kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen att utifrån det
som beskrivs i förslagsdokumentet teckna de
avtal/överenskommelser mellan landstinget och länets
kommuner som krävs för bildandet av kollektivtrafikmyndigheten.

Beslutsunderlag
VKL: styrelseprotokoll den 31 maj
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 19 maj 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-06-15

§ 84 (forts.)
Beslut
Fullmäktiges presidium föreslås uppta ärendet om ny
kollektivtrafikmyndighet den 5 september 2011.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Landstinget Västmanland blir kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län.
2. Skatteväxling ska göras på s.k. övriga kostnader (administrativa
OH-kostnader) enligt överenskommelse.
3. Bildandet av kollektivtrafikmyndigheten sker i enlighet med
förslaget.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån det som beskrivs i
förslagsdokumentet teckna de avtal/överenskommelser mellan
landstinget och länets kommuner som krävs för bildandet av
kollektivtrafikmyndigheten.

Kopia till:
Fullmäktiges presidium

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 85

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Ansökan från Familjens Hus om bidrag till Miljö
30 år 2011
Dnr 2011.0070.106

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Familjens Hus har inkommit med en ansökan om 25 000
kronor för genomförandet av kampanjen Miljö 30.

Beslutsunderlag
Skrivelse den 4 maj 2011

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar med instämmande av Ingrid Filipsson (FP)
att ansökan om bidrag till genomförande av Miljö 30 avslås.
Åsa Eriksson (S) yrkar att ansökan om bidrag till genomförande av Miljö
30 beviljas under förutsättning att föreningen på förhand redovisar
budget och program för kampanjen.
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet Erikssons yrkande.
Omröstning begärs. Allmänna utskottet godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för Erikssons yrkande.
Nej-röst för Skansfors yrkande.
Med 2 röster för Erikssons yrkande och 3 röster för Skansfors yrkande
beslutar allmänna utskottet bifalla Skansfors yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Åsa Eriksson (S)
Gunnar Tiger (S)
Lennart Skansfors (C)
Ingrid Filipsson (FP)
Frida Jansson (S)

Justerare

Ja-röst
X

Nej-röst
X
X
X

X

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-06-15

§ 85 (forts.)
Beslut
Ansökan om bidrag till genomförande av Miljö 30 avslås.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Familjens Hus

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 86

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Begäran om att Sveriges geologiska undersökning
ska gå in som projektledare för förorenade
områden
Dnr 2011.0073.423

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Dalarna och Västmanlands län har genomfört flera
utredningar om gamla förorenade områden i Avesta, Fagersta och
Norbergs kommuner. Utredningarna har nu kommit in i en fas där
länsstyrelsen förväntar sig att kommunen ska gå in som projektledare för
kommande kompletterande utredningar och eventuella saneringar för
området Silverhyttan på Bålsjöverksområdet.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) är
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för dessa objekt och kan därför inte
vara projektledare för dessa.
Numera finns en möjlighet för kommuner att vända sig till Sveriges
geologiska undersökning (SGU)med en begäran om att de ska anta
denna roll. Detta innebär att staten tar på sig denna kostnad. För att
SGU ska kunna åta sig detta måste SGU få en konkret
förfrågan/begäran från en kommun. Det måste då finnas politiska beslut
kring detta eftersom SGU inte kan gå in och ta på sig uppdraget mot
kommunens vilja.
VDMBN har beslutat att hemställa att kommunfullmäktige i Norberg
uppdrar åt VDMBN att tillskriva SGU med en begäran om att SGU ska
åta sig rollen som projektledare för utredningsskede och eventuell
blivande sanering för objektet Silverhyttan vid Bålsjöverket i Norbergs
kommun.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 10 maj 2011, § 58

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-06-15

§ 86 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige föreslås besluta att Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd ges ett uppdrag att tillskriva Sveriges geologiska
undersökning (SGU) med en begäran om att SGU ska åta sig rollen som
projektledare för utredningsskede och eventuell blivande sanering för
objektet Silverhyttan vid Bålsjöverket i Norbergs kommun.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 87

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Revidering av riskmodul för taxor och avgifter
inom kontroll av livsmedelslagstiftningen
Dnr 2011.0075.406

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg har under år 2006
fastställt nya taxor och avgifter för den livsmedelskontroll som
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) utför i
kommunerna. Avgiften fastställdes efter dåvarande riskmodul hos
Livsmedelsverket. Nu har en ny riskmodul tagits fram av
Livsmedelsverket och kommunerna behöver därför uppdatera sin gamla
modul.
VDMBN har beslutat att hemställa att kommunfullmäktige i respektive
kommun reviderar 11 § i gällande taxan för livsmedelskontroll, att gälla
från 1 januari 2012, så att Livsmedelsverkets aktuella vägledning och
riskmodul kan användas:
11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast
årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskmodul, en informationsmodul och
en erfarenhetsmodul. Dessa tre moduler genererar tillsammans en
sammanlagd kontrolltid. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 10 maj 2011, § 57

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-06-15

§ 87 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige föreslås besluta enligt följande:
I taxan för livsmedelskontroll revideras 11 § i enlighet med följande
lydelse, att gälla från den 1 januari 2012:
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskmodul, en informationsmodul och
en erfarenhetsmodul. Dessa tre moduler genererar tillsammans en
sammanlagd kontrolltid. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 88

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Överförande av ansvar för hemsjukvård från
landstinget till kommunerna
Dnr 2008.0508.770

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseordföranden har tillsammans med företrädare för
landstinget och övriga kommuner i länet upprättat ett pressmeddelande
om att ansvaret för hemsjukvården förs över från landstinget till
kommunerna. I meddelandet anges att det finns goda förutsättningar för
att parterna ska hitta en överenskommelse kring vilken verksamhet som
ska flyttas och på vilken nivå en skatteväxling mellan landsting och
kommun ska ligga. Ambitionen är att en skatteväxling av hemsjukvården
ska ske den 1 januari 2012.

Beslutsunderlag
Pressmeddelande: Goda förutsättningar för bättre och mer
sammanhållen hemsjukvård

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslås behandla ärendet
om överförande av ansvar för hemsjukvård från landstinget till
kommunerna den 5 september 2011 samt att fullmäktiges presidium
föreslås uppta ärendet den 5 september 2011.

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås behandla ärendet om överförande av
ansvar för hemsjukvård från landstinget till kommunerna den 5
september 2011.
2. Fullmäktiges presidium föreslås uppta ärendet den 5 september
2011.

Kopia till:
Fullmäktiges presidium

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 89

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Samrådsförslag från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund på budget
Dnr 2011.0087.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) direktion har
beslutat att godkänna förslag till budget 2012–2014 som samrådsförslag.
Förslaget skall enligt förbundsordningen kommuniceras med
medlemskommunerna före augusti månads utgång.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 26 maj 2011, § 156

Beslut
Allmänna utskottet tar del av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds förslag till budget 2012–2014.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 90

Sammanträdesdatum
2011-06-15

Bekämpning av jättebjörnloka
Dnr 2011.0090.338

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)har fått en
förfrågan om bekämpning av jättebjörnloka på kommunens mark och
därefter fått i uppdrag att skriva fram ett ärende om detta.
Genom att det nu har gått så långt på säsongen bedömer NVK att det
inte finns förutsättningar att i år hinna med mer än att göra en första
bekämpning på den kända platsen på kommunens mark i anslutning till
Gamla Fagerstavägen. NVK bedömer att årskostnaden för att bekämpa
jättebjörnloka på kommunens mark vid Gamla Fagerstavägen uppgår till
cirka 10 000 kronor.

Beslutsunderlag
NVK:s skrivelse den 14 juni 2011

Beslut
1. För bekämpning av jättebjörnloka på kommunens mark anslås
10 000 kronor till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges ett uppdrag
att ta fram ett förslag på strategi för bekämpning av
jättebjörnloka i kommunen inom ramen för förbundets budget.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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