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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Deltagarlista, föredraganden
Föredraganden § 91: Föredragningar av kommunstyrelsens utskott
och samverkansorgan inför behandling av budget 2012 och plan för
2013–2014
Representanter från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott:
Majja Neverland (V), ordförande, Ingela Andersson, förvaltningschef
och Eva Kvarnström, ekonom
Representanter från kommunstyrelsens socialutskott:
Christer Filipsson (FP), ordförande, Marjo Svensson, förvaltningschef
och Monica Johansson, ekonom
Representanter från kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och
fritidsutskott:
Elizabeth Pettersson (S), ordförande och Ulla-Britt Ljung,
förvaltningschef
Representanter från kommunstyrelsens allmänna utskott:
Åsa Eriksson (S), ordförande och Staffan Mood, kanslichef
Representanter från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund:
Gunilla Persson (S) och Harold Nilsson, förbundschef
Representanter från Norra Västmanlands Utbildningsförbund:
Henning Bask (S), ordförande och Göran Wänglöf, förbundschef
Representanter från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund:
Per Jansson (S), ordförande och Mats Jansson, förbundschef
Representanter från Tillväxtgruppen i norra Västmanland:
Anette Eriksson, operativ chef och Anna-Karin Larsson, ekonom
Representanter från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd:
Anna Kuylenstierna, förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 91

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av budget 2012
och plan för 2013–2014
Dnr 2011.0001.942
Till budgetberedningens sammanträde den 24 augusti 2011 har
representanter för kommunstyrelsens socialutskott, barn- och
utbildningsutskott, kultur- idrotts- och fritidsutskott, Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och
Tillväxtgruppen i norra Västmanland inbjudits för att delta i
budgetberedningen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 92

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2011.0005.901

Justerare

Nr Beslut
20. Avtal om brukningsavgift VA,
PJ Fastigheter AB, gällande
Norberg Spännarhyttan 2:16

Beslutsdatum
2011-06-01

Delegat
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

21. Avtal om brukningsavgift VA,
Bergslagens Lastbilcentral Ek
för., gällande Norberg Stutbo
1:28

2011-06-08

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

22. Avtal om brukningsavgift VA,
Caravan Club U-sektionen,
gällande Norberg Norbergsby
71:9

2011-06-29

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

23. Markägarmedgivande
Norbergs Bangolfklubb att
uppföra friggebod på
Norbergsby 14:39

2011-07-04

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

24. Avtal om brukningsavgift VA,
Norbergs Bollklubb, gällande
Norberg Norbergsby 1:71

2011-07-08

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

25. Avtal om brukningsavgift VA,
Norbergs Bygg & Inredning
AB, gällande Norberg Måsen 2

2011-07-14

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

26. Förteckning över besluts- och
behörighetsattestanter för
perioden 2011-07-01–2011-1231, ändringsbeslut 1

2011-06-20

Staffan Mood,
kanslichef

27. Tillstånd att använda
kommunens vapen,
Klockargårdens i Norberg

2011-07-20

Staffan Mood,
kanslichef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

§ 92 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Försäljning av fastigheten Davidsbo 1:151
Dnr 2011.0111.253

Sammanfattning av ärendet
Ett köpekontrakt har upprättats avseende kommunens försäljning av
fastigheten Norberg Davidsbo 1:151 för en köpeskilling på 116 000
kronor.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt

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

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Fastigheten Norberg Davidsbo 1:151 försäljs i huvudsaklig
överensstämmelse med upprättat kontraktsförslag på sedvanliga villkor
för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 94

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Köp av fastigheten Norbergsby 7:69
Dnr 2011.0112.252

Sammanfattning av ärendet
Ett köpekontrakt har upprättats avseende kommunens köp av
fastigheten Norberg Norbergsby 7:69 för en köpeskilling på 116 000
kronor.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt

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

Beslut
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd ges ett uppdrag att tillsammans
inkomma med förslag till användning av fastigheten Norberg
Norbergsby 7:69 i syfte att göra infarten mer attraktiv.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Fastigheten Norberg Norbergsby 7:69 köpes i enlighet med upprättat
kontraktsförslag för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Norberg kommuns delårsbokslut per den 31 juli
2011
Dnr 2011.0113.942

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun upprättar ett delårsbokslut per den 31 juli varje år.
Delårsbokslutet används för att följa upp kommunens totala verksamhet
och ekonomi.
Ekonomichefen redogör för arbetet med delårsbokslutet per den 31 juli
2011.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige tar del av kommunens delårsbokslut per den 31 juli 2011.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Norberg kommuns budget för 2012 och plan för
2013 och 2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska ramar för år 2012–2014 för kommunens utskott fastställdes
vid budgetberedningen under allmänna utskottets sammanträde den 23–
24 mars 2011, § 41. Ekonomiska ramar för de samverkansorgan som
kommunen ingår i fastställdes av allmänna utskottet den 27 april 2011, §
47.
Budgetförutsättningar för kommande år har därefter ändrats så att
intäkterna bedöms bli mindre jämfört med tidigare prognoser.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse den 18 augusti 2011
Ledningskontorets skrivelse den 15 augusti 2011
Socialförvaltningens skrivelse den 16 augusti 2011
Socialutskottets protokoll den 14 juni 2011, § 85
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 13 juni 2011, § 56
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 9 juni 2011, § 25
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 177

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar enligt följande:
1. Ledningsgruppen ges i uppdrag att till allmänna utskottets
sammanträde den 21 september redovisa förslag till balanspaket
med innebörd att budget 2012 minst ger ett nollresultat samt att
budget för 2013 och 2014 minst ger ett resultat enligt
kommunens finansieringsprinciper.
2. Budget för 2012 och plan för 2013 och 2014 behandlas åter av
utskottet den 21 september.
3. Kommunstyrelsen föreslås besluta att barn- och
utbildningsutskottet ges i uppdrag att till den 30 november svara
för att en extern kostnads- och verksamhetsanalysanalys av
utskottets ansvarsområde görs i jämförelse med andra
kommuner. Finansiering sker i samband med upprättande av
kommande årsredovisning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

§ 96 (forts.)
4. Kommunstyrelsen föreslås besluta att socialutskottet ges i
uppdrag att till den 30 november 2011 redovisa förslag till
samverkan avseende IFO-verksamhet med andra kommuner
samt konsekvenser för verksamheten.

Beslut
1. Ledningsgruppen ges i uppdrag att till allmänna utskottets
sammanträde den 21 september redovisa förslag till balanspaket
med innebörd att budget 2012 minst ger ett nollresultat samt att
budget för 2013 och 2014 minst ger ett resultat enligt
kommunens finansieringsprinciper.
2. Budget för 2012 och plan för 2013 och 2014 behandlas åter av
utskottet den 21 september.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till den 30
november svara för att en extern kostnads- och
verksamhetsanalysanalys av utskottets ansvarsområde görs i
jämförelse med andra kommuner. Finansiering sker i samband
med upprättande av kommande årsredovisning.
2. Socialutskottet ges i uppdrag att till den 30 november 2011
redovisa förslag till samverkan avseende IFO-verksamhet med
andra kommuner samt konsekvenser för verksamheten.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet (för kännedom)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (för kännedom)
Socialutskottet (för kännedom)
Ekonomisektionen (för kännedom)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 97

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Uppgradering av Officepaket
Dnr 2011.0114.534

Sammanfattning av ärendet
Fråga om uppgradering av Officepaket i kommunens administrativa nät.

Beslut
Kommunstyrelsen tar upp ärendet.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 98

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Införande av digitalt ärendehanteringssystem
Dnr 2011.0115.534

Sammanfattning av ärendet
Fråga om att uppdra till ledningskontoret att ta fram ett förslag till
införande av digitalt ärendehanteringssystem.

Beslut
Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till införande av
digitalt ärendehanteringssystem.

Kopia till:
Kanslisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Skattesats för år 2012
Dnr 2011.0116.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den kommunala skattesatsen för
år 2011till 22:54 kronor per skattekrona som därmed är oförändrad i
förhållande till 2010 års skattesats.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 100

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

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

Redovisning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel och
medlemsavgifter den 17 juni 2011
Centrala samverkansgruppens protokoll den 16 juni 2011
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor, protokoll den 10 juni 2011
Intresseföreningen Bergslaget, protokoll från styrelsemöte den 1
juni 2011
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 19 maj 2011
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, protokoll från
direktionens sammanträde den 26 maj 2011
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, protokoll från
direktionens sammanträde den 30 juni 2011
Norra Västmanlands Samordningsförbund, protokoll den 16 juni
2011
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, protokoll från
direktionens sammanträde den 22 juni 2011
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds, protokoll från
direktionens sammanträde den 31 maj 2011
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, korrigerat
stämmoprotokoll den 14 april 2011
Västmanlands Kommuner och Landstings, protokoll från
styrelsemöte den 31 maj 2011
Västmanlands Kommuner och Landstings, protokoll från
styrelsemöte den 17 juni 2011
Västmanlands Kommuner och Landstings, protokoll från
förbundsmöte den 13 maj 2011
Västmanlands Kommuner och Landstings, protokoll från
styrelsens telefonsammanträde den 13 juli 2011
Västmanlands Lokaltrafik AB, styrelseprotokoll den 24 maj 2011
Ordföranden informerar muntligt om gruvhearing den 16
september 2011

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 101

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Svar på medborgarförslag om uthyrning av
lägenheter till konstnärer
Dnr 2010.0108.914

Sammanfattning av ärendet
Arne Andersson har inkommit med ett medborgarförslag om att erbjuda
kostnadsfritt boende för konstnärer i kommunen. Förslaget innebär att
två lägenheter i kommunens bestånd möbleras och hyrs ut gratis i en
vecka till en månad till konstnärer mot att man under en kväll
presenterar sin konstnärliga verksamhet för allmänheten i Norberg.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) anger att
kostnaden för hyra, el och möblering år 1 är cirka 89 000 kronor.
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott (KIFU) föreslår att
förslaget bifalls. KIFU anger också att huruvida det är korrekt att
tillhandahålla lägenhet kostnadsfritt bör undersökas innan beslut tas.
Ledningskontoret föreslår med anledning av de rättsliga
förutsättningarna, avsaknad av ansvarig för administrationen av
uthyrningen av lägenheterna och osäkerhet avseende finansiering att
medborgarförslaget om uthyrning av bostäder till konstnärer avslås.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2011
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 14 april 2011, § 20
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 24 augusti
2010, § 161
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 2 september 2010, § 53
Fullmäktiges protokoll den 3 maj 2010, § 69

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

§ 101 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget om uthyrning av
bostäder till konstnärer avslås.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 102

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Svar på medborgarförslag om förbud mot
fyrverkerier
Dnr 2008.0540.914

Sammanfattning av ärendet
Karin Hurtig och Lars-Rune Hesselbäck har inkommit med varsitt
likalydande medborgarförslag om att införa ett allmänt förbud mot att
använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning förutom vid
traditionella högtider enligt svensk tradition och hävd. Vid andra tillfällen
föreslås att tillstånd ska ansökas hos kommunen och berörda
myndigheter. Syftet med förbudet är bland annat att förhindra obehag
för och skada på människor och djur.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget bör avslås på grund av
att den föreslagna åtgärden inte är förenlig med ordningslagen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2011
Arbetsutskottets protokoll den 21 september 2009, § 284
Medborgarförslag inkommet den 16 december 2008

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget om förbud mot
användning av fyrverkerier avslås.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Översyn av de lokala ordningsföreskrifterna
Dnr 2011.0117.900

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en tjänsteskrivelse om en översyn av de
lokala ordningsföreskrifterna. De nu gällande lokala
ordningsföreskrifterna i kommunen antogs av fullmäktige den 11
december 1995, § 123. Den 26 april 1999 antogs en ny § 10 om förtäring
av alkohol. Med anledning av att det är länge sedan föreskrifterna sågs
över finns det anledning att göra en översyn.
Ledningskontoret föreslår att ett uppdrag ges till ledningskontoret att se
över de lokala ordningsföreskrifterna och vid behov lämna förslag på hur
de bör förändras.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2011

Beslut
Ledningskontoret ges ett uppdrag att se över de lokala
ordningsföreskrifterna och vid behov lämna förslag på hur de bör
förändras.

Kopia till:
Kanslisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Svar på motion om att öppna upp delar av
området vid Eskilsbacken
Dnr 2011.0071.910

Sammanfattning av ärendet
Sven Bergman (M) och Sten Nordström (S) har inkommit med en
motion om att öppna upp delar av området vid Eskilsbacken som är
inhägnat.
NVK anger att de med nuvarande lagstiftning och med hänsyn till att
rasriskerna ändå bedöms komma att prövas inom en nära framtid inte ser
någon anledning till att kommunen skall gå in och göra egna
bedömningar som kan innebära ett frivilligt påtaget kommunalt ansvar.
Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 30 juni
2011, § 192
Fullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 56
Motion inkommen den 9 maj 2011

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att motionen om att öppna upp delar av
området vid Eskilsbacken avslås med hänvisning till NVK:s skrivelse.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige föreslås besluta att motionen om att öppna upp delar av
området vid Eskilsbacken avslås med hänvisning till NVK:s skrivelse.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 105

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Överenskommelse med Statens
Bostadsomvandling om framtagande av
programunderlag för trygghetsboende
Dnr 2011.0107.293

Sammanfattning av ärendet
Förtroendevalda i Norbergs kommun har under ett antal år diskuterat
hur flyttkedjan i kommunen kan stärkas och hur attraktivare
hyreslägenheter framför allt för äldre kan erbjudas.
Samtal har förts med Statens Bostadsomvandling (SBO) som är
intresserade av att eventuellt förvärva fastigheter av kommunen för
ombyggnation till t. ex. trygghetsboende. Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) har fortsatt processen och fått ett
igångsättningsmedgivande av NVK:s direktion den 30 juni 2011, § 197
att göra en förstudie. SBO vill tillsammans med kommunen/NVK göra
en förstudie under hösten och rapportera resultatet till fullmäktige i
november.
För att hålla tidplanen behövdes kommunens godkännande av avtal för
förstudien i juli månad. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S)
föreslår att kommunstyrelsen godkänner åtgärden att ingå avtal om
förstudie avseende trygghetsboende med SBO.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 12 augusti 2011
Avsiktsförklaring inkommen den 28 juli

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till Åsa Erikssons (S) förslag.
Arne Pettersson (S) yrkar bifall till Åsa Erikssons (S) förslag samt att
allmänna utskottet beslutar att ställa sig bakom avtalet med SBO om
förstudie avseende trygghetsboende.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

§ 105 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet ställer sig bakom avtalet med SBO om förstudie
avseende trygghetsboende.
Förslag till kommunstyrelsen
Åtgärden att ingå avtal med SBO om förstudie avseende
trygghetsboende godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 106

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Gemensam ekonomiorganisation, Fagersta,
Norberg och Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2011.0014.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 21 februari 2011 beslutat enligt följande:
1. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om bildande av en
gemensam nämnd för ekonomiadministration med Fagersta
kommun.
2. Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag på
reglemente, organisation och tidsplan för en sådan nämnd innan
frågan avgörs i fullmäktige.
Kommunalråden i Fagersta och Norbergs kommuner har upprättat en
gemensam skrivelse med förslag till beslut till respektive fullmäktige.
Följande handlingar har bilagts skrivelsen:
• Förslag till samarbetsavtal för gemensam nämnd för
ekonomisamverkan i Fagersta och Norbergs kommuner
• Förslag till reglemente för den gemensamma ekonominämnden.
• Budget för nämnden
• Handläggning av personalfrågorna vid en övergång
• Gemensam viljeförklaring från kommunstyrelsens ordförande
respektive medlemskommun - Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Kommunalråden föreslår respektive fullmäktige att besluta enligt
följande:
1. En gemensam ekonominämnd kallad Norra Västmanlands
Ekonominämnd bildas med start den 1 januari 2012 där Fagersta
och Norbergs kommuner samverkar. Fullmäktige beslutar i
övrigt att anta förslaget till samarbetsavtal och förslaget till
reglemente för nämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Fagersta som värdkommunen föreslås fastställa budgetförslaget
enligt bilaga 3.
3. Fullmäktige beslutar godkänna att personalfrågorna vid
övergången har handlagts i enlighet med bifogad handling i bilaga
4.
4. Respektive fullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare till
den gemensamma nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

§ 106 (forts.)
5. Fullmäktige beslutar att uppdra till respektive kommuns
kommunstyrelse att föreslå nödvändiga ändringar i reglementen
och organisationsplaner som en konsekvens av inrättande av den
gemensamma ekonominämnden.

Beslutsunderlag
Förslag att bilda en gemensam ekonominämnd för Fagersta och
Norbergs kommuner daterat den 30 juni 2011

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. En gemensam ekonominämnd kallad Norra Västmanlands
Ekonominämnd bildas med start den 1 januari 2012 där Fagersta
och Norbergs kommuner samverkar. Fullmäktige beslutar i
övrigt att anta förslaget till samarbetsavtal och förslaget till
reglemente för nämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Fullmäktige beslutar godkänna att personalfrågorna vid
övergången har handlagts i enlighet med bifogad handling i bilaga
4.
3. Respektive fullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare till
den gemensamma nämnden.
4. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå
nödvändiga ändringar i reglementen och organisationsplaner som
en konsekvens av inrättande av den gemensamma
ekonominämnden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 107

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Projekt Tillväxt i Norberg
Dnr 2008.0529.140

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en tjänsteskrivelse innehållande en
rapport om projekt tillväxt Norberg och attraktivitetsuppdraget.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Rapporten godkänns.
2. Kommunens attraktivitetsåtgärder utförs från nu inom ramen för
attraktivitetsuppdraget och projekt tillväxt Norberg anses
avslutat.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 juli 2011

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Rapporten godkänns.
2. Kommunens attraktivitetsåtgärder utförs från nu inom ramen för
attraktivitetsuppdraget och projekt tillväxt Norberg anses
avslutat.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 108

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Svar på motion om utökning av antalet
boendeplatser i äldreomsorgen
Dnr 2011.0018.910

Sammanfattning av ärendet
Inga-Stina Hesselius (S) och Torsten Jansson (S) inkom den 21 januari
2011 med en motion om att bygga ut äldreboendet Granbacken med
ytterligare platser.
Motionens förslag syftar till att möta efterfrågan på platser i
äldreboenden.
Kommunstyrelsens socialutskott har beslutat att avvakta med utökning
av särskilda boendeplatser samt att som svar på remiss av motion om
utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen avslå motionen.

Beslutsunderlag
Socialutskottet protokoll den 14 juni 2011, § 86
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 101
Socialutskottets protokoll den 26 april 2011, § 64
Fullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 12
Motion inkommen den 21 januari 2011

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av rapporten.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 109

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Alternativ placering av idrottshall
Dnr 2008.0127.821

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att ge Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) i uppdrag att genomföra upphandling
och byggnation av idrottshall i kvarteret Kronan eller på annan
lämpligare plats.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade vid en träff den 20 juni 2011
att av NVK, miljö- och byggförvaltningen samt kultur- och
fritidsförvaltningen begära in en jämförelse av alternativet lokalisering i
kv. Kronan med ett alternativ i anslutning till biblioteket (på Norbergsby
17:45 och Klockargård 1:1).
Förvaltningarna har inkommit med jämförelser av de båda
lokaliseringsalternativen.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, skrivelse den 14 juli 2011
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds tjänsteskrivelse den 13
juni 2011
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, planutredning den 7
juni 2011
Fullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 74

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C) att
ärendet om alternativ placering av idrottshall bordläggs.

Beslut
Ärendet om alternativ placering av idrottshall bordläggs.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 110

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Alternativa upplåtelseformer avseende
kommunens fastigheter på Skallberget
Dnr 2011.0118.289

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat en skrivelse om alternativa
upplåtelseformer avseende kommunens fastigheter på Skallberget.
Delar av kommunens bostadsbestånd på Skallberget behöver ROTrenoveras. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) gör
bedömningen att kostnaden blir för hög för att kunna finansieras genom
hyreshöjningar.
Om fastigheterna ägdes av de boende skulle de med gällande lagstiftning
kunna vara berättigade ROT-avdrag för renoveringen av samma
fastigheter och åtgärden hamnar då i ett annat ekonomiskt läge.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår med anledning av det att
allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. NVK ges ett uppdrag att undersöka om det finns intresse hos
hyresgästerna på Skallberget av andra upplåtelseformer.
2. NVK ges ett uppdrag att inkomma med förslag på hur andra
upplåtelseformer på Skallberget skulle kunna genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. NVK ges ett uppdrag att undersöka om det finns intresse hos
hyresgästerna på Skallberget av andra upplåtelseformer.
2. NVK ges ett uppdrag att inkomma med förslag på hur andra
upplåtelseformer på Skallberget skulle kunna genomföras.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 111

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Kompensation till kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen för upplåtelse av lokal till
Bergslagens folkhögskola
Dnr 2009.0374.860

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en tjänsteskrivelse där allmänna utskottet
föreslås godkänna en uppgörelse mellan kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen och ledningskontoret om ersättning för förlängd
upplåtelsetid av Teaterbiografen till Bergslagens Folkhögskola. Förslaget
innebär att kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen ersätts med 10 000
kronor.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juli 2011

Beslut
1. Uppgörelsen godkänns.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 112

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Åtgärder med anledning av revisionsberättelsen
för 2010
Dnr 2011.0010.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en tjänsteskrivelse med förslag på
åtgärder med anledning av revisionsberättelsen för 2010.
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ska beakta revisionsberättelsen i samband
med kommande behandlingar av vision, budget och
budgetuppföljningar.
2. Kommunstyrelsen ansluter sig till åsikten att kommunens
representanter i direktioner är närvarande och fortlöpande följer
upp ekonomi och verksamhet.
3. Kommunstyrelsen har som inriktning att arbeta för vad Öhrlings
anför i sin rapport, samt att studera Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds arbete med internkontroll.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 juli 2011
Revisionsberättelse 2010

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ska beakta revisionsberättelsen i samband
med kommande behandlingar av vision, budget och
budgetuppföljningar.
2. Kommunstyrelsen ansluter sig till åsikten att kommunens
representanter i direktioner är närvarande och fortlöpande följer
upp ekonomi och verksamhet.
3. Kommunstyrelsen har som inriktning att arbeta för vad Öhrlings
anför i sin rapport, samt att studera Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds arbete med internkontroll.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 113

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Remiss angående "Utvärdering och förslag till
förändring av VafabMi1jö AB och det regionala
samarbetet inom avfallsområdet"
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har på remiss utsänt
förslaget att fusionera VafabMiliö AB med Svensk Växtkraft AB samt att
inhämta ägarnas syn på "utökad regional samordning med
helhetsperspektiv".
Remissen har vidareremitterats till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK). NVK har inkommit med ett yttrande.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 30 juni 2011, § 187
VKL, styrelseprotokoll den 25 mars 2011, § 8

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att kommunstyrelsens ordförande ges i
uppdrag ett efter kontakt med Vafab Miljö AB avge yttrande.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag ett efter kontakt med
Vafab Miljö AB avge yttrande.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 114

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Eventuell motion till Sveriges Kommuner och
Landstings kongress den 8–10 november 2011
Dnr 2011.0118.106

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie kongress äger rum den
8—10 november 2011. Motion till ordinarie kongress kan väckas av
ordinarie kongressombud samt av medlem i SKL, d.v.s. kommuner,
landsting samt regionerna i Gotland, Halland, Skåne och Västra
Götaland.

Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse den 27 juni 2011

Beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att formulera en
motion till SKL:s kongress i enlighet med förd diskussion.
2. Ärendet tas upp av kommunstyrelsen.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 115

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Eventuellt val av representant i Näringslivsrådet
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fråga om eventuellt val av representant i Näringslivsrådet.

Beslut
Frågan tas upp av kommunstyrelsen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 116

Sammanträdesdatum
2011-08-24, 25

Extra ärende: Radio Norberg
Dnr 2011.0110.539

Sammanfattning av ärendet
Radio Norberg har inkommit med ett äskande på 10 000 kronor för att
finansiera verksamhet under 2011.

Beslutsunderlag
Radio Norbergs skrivelse inkommen den 22 augusti 2011

Beslut
1. Radio Norbergs äskande på 10 000 kronor bifalls.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
Radio Norberg
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(34)

