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Sammanträdesdatum
2011-09-21

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 21 september 2011,
09.00–12.30

Beslutande

Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S) Lennart
Skansfors (C), Ingrid Filipsson (FP)

Övriga närvarande

Pratima Åslund (V), ersättare, Staffan Mood, kanslichef, Roger
Selleskog, ekonomichef, Malin Hedman, kommunsekreterare,
Marjo Svensson, socialchef, § 122, Ulla-Britt Ljung, kultur-,
idrotts- och fritidschef, § 122, Eva Kvarnström, ekonom, § 122,
Susanna Vesterberg och Ina Barkskog, Länsstyrelsen
Västmanlands län, § 118

Justerare

Gunnar Tiger (S)

Justeringsdatum

Onsdagen den 28 september 2011

Underskrifter

Sekreterare

§§ 117–132
Malin Hedman

Ordförande

Åsa Eriksson
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Utdragsbestyrkande
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§ 117

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 6 om resultat från AHA-enkäten utgår
 Nytt ärende om ändring av datum för allmänna utskottets
sammanträde tas upp som ärende 17
 Ärende 13 om inrättande av politisk beredning för översyn av
förvaltningsorganisationen tas upp som ärende 12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Information om kommunernas ansvar enligt
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
Sammanfattning av ärendet
Susanna Vesterberg och Ina Barkskog från länsstyrelsen deltar för att
informera om åtgärdsprogrammet för en god vattenstatus.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2011.0005.901

Justerare

Nr Beslut
28. Löneöversynsförhandlingar
med LSR

Beslutsdatum
2011-05-20

Delegat
Jan-Olov
Pettersson,
personalchef

29. Löneöversynsförhandlingar
med FSA

2011-05-20

Jan-Olov
Pettersson,
personalchef

30. Löneöversynsförhandlingar
med Kommunal

2011-06-03

Jan-Olov
Pettersson,
personalchef

31. Löneöversynsförhandlingar
med Lärarförbundet

2011-06-09

Jan-Olov
Pettersson,
personalchef

32. Löneöversynsförhandlingar
med SSR

2011-06-09

Jan-Olov
Pettersson,
personalchef

33. Löneöversynsförhandlingar
med Vårdförbundet

2011-06-09

Jan-Olov
Pettersson,
personalchef

34. Löneöversynsförhandlingar
med LR

2011-06-09

Jan-Olov
Pettersson,
personalchef

35. Löneöversynsförhandlingar
med SKTF

2011-06-15

Jan-Olov
Pettersson,
personalchef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 119 (forts.)
36. Beslut angående
bemyndigande att underteckna
kommunens plusgiro, bankoch checkräkningar samt
underteckna
momsredovisningar för
Norbergs kommun under
innevarande mandatperiod
tiden 2011-07-01–2014

2011-06-20

Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

37. Beslut angående
2011-06-20
bemyndigande att besluta om
upplåning samt underteckna
köpehandlingar, kontrakt, låneoch borgensförbindelser för
Norbergs kommun under
innevarande mandatperiod
tiden 2011-07-01–2014

Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

38. Beslut angående
2011-06-20
bemyndigande att underteckna
avropsavtal, svara för
förrättning avseende öppnande
av anbud, tala i mål angående
fordran för Norbergs kommun
under innevarande
mandatperiod tiden 2011-0701–2014

Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

39. Mottagande av materiel från
MSB

Staffan Mood,
kanslichef

2011-08-16

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Redovisning av andelen deltidsanställda som
önskar högre sysselsättningsgrad
Dnr 2011.0132.902

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har beslutat att ge personalchefen ett uppdrag att den
1 september 2011 lämna en redovisning av andelen deltidsanställda hos
kommunen som önskar högre sysselsättningsgrad.
Ledningskontoret har genom personalchefen upprättat en redovisning av
andelen deltidsanställda hos kommunen som önskar högre
sysselsättningsgrad. Av redovisningen framgår att det vid ingången till
2011 fanns sju stycken sådana intresseanmälningar.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2011
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 augusti 2011, § 25

Beslut
Redovisningen godkänns.

Kopia till:
Personalsektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet












Kommunala pensionärsrådets protokoll den 25 maj 2011
Västmanlands Lokaltrafik AB, protokoll från årsstämma den 20
juni 2011
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, protokoll från styrelsemöte
den 23 augusti 2011
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, protokoll från
direktionens sammanträde den 25 augusti 2011
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, protokoll från
direktionens sammanträde den 31 augusti 2011
Centrala samverkansgruppens protokoll den 1 september 2011
Kommunstyrelseordförandegruppens minnesanteckningar den
15 september 2011
Gruppen för kollektivtrafik- och transportfrågor,
minnesanteckningar från möte den 21 juni 2011
Preliminär inbjudan daterad den 13 september 2011 från
Hedemora kommun ”Hur kan en framgångsrik integration bidra
till en positiv befolkningsutveckling i våra kommuner?”
Förhandsinformation från Bergskraft om Gruv+ 2011
Ordförandens muntliga meddelanden:
o Rapport från arbetsmarknadsrådets möte den 13
september 2011
o Rapport från gruvhearing den 16 september 2011

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Sammanträdesdatum
2011-09-21

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 kommunstyrelsen och dess
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.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till ekonomiska ramar för år
2012-2014 daterat den 15 augusti 2011. Den 18 augusti 2011 upprättades
en handling med ny beräkning med anledning av att
budgetförutsättningarna för kommande år har ändrats så att
intäkterna bedöms bli mindre jämfört med tidigare prognoser.
Allmänna utskottet har beslutat 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.
Ledningsgruppen har tagit fram ett balanspaket med åtgärder i enlighet
med allmänna utskottets uppdrag. Ledningsgruppen föreslår att de
ekonomiska ramarna justeras tiden 2012 enligt balanspaketets
sammanställning steg 1 samt att fortsatt åtgärdsarbete för 2013 skall ske
senast vid utvecklingskonferensen 2012.
Ledningskontoret har upprättat en kommunikationsplan för
balanspaketet daterad den 16 september 2011.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse den 16 september 2011
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2011
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 96

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 122 (forts.)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Förslag till budgetramar fastställs enligt ledningskontorets förslag
till ekonomiska ramar för år 2012-2014 daterat den 15 augusti
2011 med justeringar enligt förslag till ekonomiska ramar daterat
den 18 augusti 2011och med justeringar enligt ledningsgruppens
förslag till balanspaket steg 1 med ändringar enligt följande:
a. Till feriearbeten anslås 100 000 kronor per år 2012–2014.
b. Kommunen ska inte upphöra med vägbelysning på statliga
vägar.
c. Till bygdeutvecklingsstöd i Karbenning anslås 250 000
kronor.
d. Förändringar av kommunens ansvar för drift och
underhåll av vägar i enlighet med Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds skrivelse daterad den 19
november 2010 reviderad avseende 3 Munkgruvan i
enlighet med skrivelse daterad den 16 juni 2010
genomförs från och med år 2012.
e. Verkställighet av Fairtrade City-diplomering skjuts fram till
år 2015.
f. Idrotts- och kulturstipendium om 50 000 kronor delas inte
ut år 2012.
g. Målsättningen för kommunens resultat 2013 ska vara 1 %
överskott.
h. Målsättningen för kommunens resultat 2014 ska vara 2 %
överskott.
i. Av avsättningar för pensionsändamål i kommande bokslut
2011 används 1 000 000 kronor år 2012.
j. Fortsatt åtgärdsarbete för år 2013 ska ske senast vid
utvecklingskonferensen 2012.
2. Allmänna utskottet tar del av kommunikationsplanen för
balanspaketet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 122 (forts.)
Lennart Skansfors (C) yrkar med instämmande av Ingrid Filipsson (FP)
att förslag till budgetramar fastställs enligt ledningskontorets förslag till
ekonomiska ramar för år 2012-2014 daterat den 15 augusti 2011 med
justeringar enligt förslag till ekonomiska ramar daterat den 18 augusti
2011och med justeringar enligt ledningsgruppens förslag till balanspaket
steg 1.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena 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 3 röster för Erikssons yrkande och 2 röster för Skansfors yrkande
beslutar allmänna utskottet bifalla Erikssons yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Åsa Eriksson (S)
Gunnar Tiger (S)
Arne Pettersson (S)
Lennart Skansfors (C)
Ingrid Filipsson (FP)

Ja-röst
X
X
X

Nej-röst

X
X

Beslut
1. Förslag till budgetramar fastställs enligt ledningskontorets förslag
till ekonomiska ramar för år 2012-2014 daterat den 15 augusti
2011 med justeringar enligt förslag till ekonomiska ramar daterat
den 18 augusti 2011och med justeringar enligt ledningsgruppens
förslag till balanspaket steg 1 med ändringar enligt följande:
a. Till feriearbeten anslås 100 000 kronor per år 2012–2014.
b. Kommunen ska inte upphöra med vägbelysning på statliga
vägar.
c. Till bygdeutvecklingsstöd i Karbenning anslås 250 000
kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 122 (forts.)
d. Förändringar av kommunens ansvar för drift och
underhåll av vägar i enlighet med Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds skrivelse daterad den 19
november 2010 reviderad avseende 3 Munkgruvan i
enlighet med skrivelse daterad den 16 juni 2010
genomförs från och med år 2012.
e. Verkställighet av Fairtrade City-diplomering skjuts fram till
år 2015.
f. Idrotts- och kulturstipendium om 50 000 kronor delas inte
ut år 2012.
g. Målsättningen för kommunens resultat 2013 ska vara 1 %
överskott.
h. Målsättningen för kommunens resultat 2014 ska vara 2 %
överskott.
i. Av avsättningar för pensionsändamål i kommande bokslut
2011 används 1 000 000 kronor år 2012.
j. Fortsatt åtgärdsarbete för år 2013 ska ske senast vid
utvecklingskonferensen 2012.
2. Allmänna utskottet tar del av kommunikationsplanen för
balanspaketet.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Driftbudget för 2012 med plan för åren 2012–2014 fastställs
enligt förslag.
2. Investeringsbudget för 2012 med plan för åren 2012–2014
fastställs enligt förslag.

Reservationer
Lennart Skansfors (C) och Ingrid Filipsson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån eget yrkande.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Uppsägning av hyresavtal avseende Nickebo
skola
Dnr 2009.0367.280

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun ingick den 15 april 2010 ett hyresavtal med
Karbenningbygdens ekonomiska förening avseende hyra av
barnomsorgslokaler, föreningslokaler och bibliotek.
Som en konsekvens av behandling av ärende om kommunens budget för
2012 och plan för 2013 och 2014 behandlas frågan om uppsägning av
avtalet.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Hyresavtalet mellan Karbenningbygdens ekonomiska förening
och kommunen avseende Nickebo skola (Nickebo 1:22) sägs upp
för avflyttning.
2. I samband med uppsägningen ska det till föreningen anges att
kommunen önskar med föreningen diskutera lämpligt sätt för
fortsatt utvecklande samarbete.
Lennart Skansfors (C) yrkar att allmänna utskottet beslutar enligt
följande:
Hyresavtalet mellan Karbenningbygdens ekonomiska förening och
kommunen avseende Nickebo skola (Nickebo 1:22) sägs upp för
avflyttning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 123 (forts.)
Beslut
1. Hyresavtalet mellan Karbenningbygdens ekonomiska förening
och kommunen avseende Nickebo skola sägs upp.
2. I samband med uppsägningen ska det till föreningen anges att
kommunen med föreningen önskar diskutera lämpligt sätt för
fortsatt utvecklande samarbete.

Reservationer
Lennart Skansfors (C) och Ingrid Filipsson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Motion om mat och kost i kommunens
verksamheter
Dnr 2010.0260.910

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) och Peter Lind (MP) inkom den 20 december 2010
med en motion om mat och kost i kommunens verksamheter.
Motionärerna föreslår bland annat att ledningsgruppen ges ett uppdrag
att tillsammans med en expert inom området utreda möjligheterna till en
gemensam kostorganisation.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
Motionen om mat och kost i kommunens verksamheter bifalls på så sätt
att kommunstyrelsen genom barn- och utbildningsutskottet och
socialutskottet gör en utredning under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar att anslå medel för finansiering av
utredningen.
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för en grov
kostnadsuppskattning för utredningen.
Ledningskontoret har föreslagit att kommunfullmäktige meddelas att
kostnaden för en utredning uppskattas till 150 000 kronor, motionen om
mat och kost i kommunens verksamheter bifalls på så sätt att
kommunstyrelsen genom barn- och utbildningsutskottet och
socialutskottet gör en utredning samt att kommunstyrelsen beslutar anslå
150 000 kronor för utredningen som finansieras med medel för
attraktivitetsåtgärder.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 76
Motion inkommen den 20 december 2010

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 124 (forts.)
Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till ledningskontorets förslag med
tillägget:
Kommunstyrelsen beslutar anslå 150 000 kronor för utredningen som
finansieras med medel för attraktivitetsåtgärder under förutsättning att
fullmäktige bifaller motionen.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar anslå 150 000 kronor för utredningen
som finansieras med medel för attraktivitetsåtgärder under
förutsättning att fullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige meddelas att kostnaden för en utredning
uppskattas till 150 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen om mat och
kost i kommunens verksamheter bifalls på så sätt att
kommunstyrelsen genom barn- och utbildningsutskottet och
socialutskottet gör en utredning.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Remissvar på 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). Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast
den 15 september 2011.
Utjämningskommitten.08 har haft i uppdrag att utvärdera och utreda
systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå
förändringar. Kommittén föreslår att förändringarna för kommunerna
införs från 2013.
Ledningskontoret har på uppdrag av allmänna utskottet yttrat sig över
Utjämningskommitténs betänkande och föreslår att allmänna utskottet
antar ledningskontorets yttrande över betänkandet Likvärdiga
förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen som sitt eget.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2011
Yttrande den 13 september 2011
Likvärdiga förutsättningar — Översyn av den kommunala utjämningen,
sammanfattning

Beslut
Allmänna utskottet antar ledningskontorets yttrande över betänkandet
Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen
som sitt eget.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Resultat från företagsklimatundersökningen
Insikt
Dnr 2010.0148.140

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har tillsammans med 165 andra kommuner deltagit i
Sveriges Kommuner och Landstings företagsklimatundersökning Insikt –
en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
Syftet med Insikt är att genomföra en kvalitetsmätning av den
kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.
Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov,
Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För
dessa fem områden ställs frågor kring sex kvalitetsfaktorer på
myndighetsutövningen: information, tillgänglighet, bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Resultat och sammanfattning:
• NKI-resultatet för Norbergs kommun är 67. Medelvärdet för
samtliga deltagande kommuner är 66.
• Företagarna är ganska nöjda med hanteringen inom
myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd. NKI-värdet för
Miljö- och hälsoskydd ligger sex enheter högre än genomsnittet
bland samtliga kommuner.
• Mest nöjda är företagarna med kvalitetsfaktorerna effektivitet,
bemötande och tillgänglighet, medan de är mindre nöjda med
informationen och rättssäkerheten.
• Det är framförallt faktorerna effektivitet och bemötande som bör
prioriteras i ett förbättringsarbete.
• Faktorerna rättssäkerhet och information får relativt låga betyg
av företagarna samtidigt som de har viss påverkan på
helhetsbetyget. Kommunen bör försöka öka nöjdheten kring
dessa faktorer.

Beslutsunderlag
Insikt 2011 – en servicemätning av kommunens myndighetsutövande
Norbergs kommun
Öppna jämförelser, Företagsklimat 2011, Insikt – en servicemätning av
kommunernas myndighetsutövning

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 126 (forts.)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet tar del av resultatet från
företagsklimatundersökningen Insikt samt att information om
undersökningen publiceras på hemsidan.

Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av resultatet från
företagsklimatundersökningen Insikt
2. Information om undersökningen publiceras på hemsidan.

Kopia till:
Informatören

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 127

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Inrättande av ordförandeberedning av mål för
förvaltningsorganisationen
Dnr 2011.0131.950

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 5 september 2011 beslutat att återremittera
ärendet om svar på motion om allokering och utveckling av kommunens
driftsorganisation med motiveringen att en ordförandeberedning tillsätts
av kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i en skrivelse att allmänna
utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Med anledning av motionen om allokering och utveckling av
kommunens driftsorganisation inrättar kommunstyrelsen en
ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen.
2. Beredningen består av ordföranden i vardera utskott. Ersättare är
respektive vice ordförande.
3. Ordförande i beredningen är kommunstyrelsens ordförande.
4. Beredningen väljer själv sina arbetsformer och biträds av
kanslichefen.
5. Beredningen ska redovisa sitt förslag senast inom sex månader.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 127 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Med anledning av motionen om allokering och utveckling av
kommunens driftsorganisation inrättar kommunstyrelsen en
ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen.
2. Beredningen består av ordföranden i vardera utskott. Ersättare är
respektive vice ordförande.
3. Ordförande i beredningen är kommunstyrelsens ordförande.
4. Beredningen väljer själv sina arbetsformer och biträds av
kanslichefen.
5. Beredningen ska redovisa sitt förslag senast inom sex månader.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 128

Sammanträdesdatum
2011-09-21

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.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 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.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med motiveringen att en
ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen tillsätts av kommunstyrelsen samt att
beredningen ska redovisa uppdraget inom sex månader.
Kommunstyrelsens ordförande har i en skrivelse föreslagit att en sådan
beredning tillsätts och föreslår allmänna utskottet att föreslå fullmäktige
att besluta att motionen anses besvarad genom kommunstyrelsens
behandling av kommunalrådets förslag om att tillsätta en
ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-09-21

§ 128 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Motionen anses besvarad genom kommunstyrelsens behandling av
kommunalrådets förslag om att tillsätta en ordförandeberedning med
uppdrag att ta fram mål för förvaltningsorganisationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 129

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Ansökan om förlängd tid för beredning av motion
om bildande av ett estetiskt råd
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) inkom den 9 november 2010 med en motion om
bildande av ett estetiskt råd i syfte att göra kommunen vackrare.
Ledningskontoret har föreslagit att kommunfullmäktige förlänger tiden
för beredning med sex månader för motionen om bildande av estetiskt
råd. Ledningskontoret anger vidare att beredning pågår för närvarande
bland annat i dialogform med fastighetsägare med flera i torgnära läge.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2011
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 184
Motion inkommen den 9 november 2011

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Kommunfullmäktige förlänger tiden för beredning med sex månader för
motionen om bildande av estetiskt råd.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 130

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Redovisning av uppdrag till Tillväxtgruppen om
etablering av gruvnäring i kommunen
Dnr 2011.0049.141

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har gett Tillväxtgruppen 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.
Tillväxtgruppen har inkommit med en skrivelse med redovisning av
vidtagna åtgärder och förslag till aktivitetsplan.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 23
Tillväxtgruppens skrivelse den 30 augusti 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet tar del av Tillväxtgruppens
redovisning av uppdrag om etablering av gruvnäring i kommunen samt
att kommunstyrelsens ordförande ges ett uppdrag att arbeta vidare med
frågan.

Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av Tillväxtgruppens redovisning av
uppdrag om etablering av gruvnäring i kommunen.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges ett uppdrag att arbeta vidare
med frågan.

Kopia till:
Åsa Eriksson
Tillväxtgruppen (för kännedom)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 131

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Svar på medborgarförslag om att inrätta en
offentlig toalett
Dnr 2011.0064.914

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Sundqvist har inkommit med ett medborgarförslag om att
inrätta en offentlig toalett.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har föreslagit att medborgarförslaget
avslås.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) anger att det
finns ett avtal med OKQ8 AB om upplåtelse av kundtoaletten i OKQ8stationen till allmän toalett. NVK anser att en offentlig toalett vid
macken är en fullt godtagbar lösning och att medborgarförslaget därför
bör avslås.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 1 september 2011, §
45
NVK, direktionens protokoll den 30 juni 2011, § 189
Fullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 44
Medborgarförslag inkommet den 26 april 2011

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Medborgarförslag om att inrätta en offentlig toalett avslås.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 132

Sammanträdesdatum
2011-09-21

Extra ärende: ändring sammanträdesdatum
Sammanfattning av ärendet
Fråga om ändra datum för allmänna utskottets sammanträde den 26
oktober 2011 till den 25 oktober 2011.

Beslut
Allmänna utskottets sammanträde den 26 oktober 2011 ändras till den 25
oktober 2011.

Kopia till:
Allmänna utskottets ledamöter
Vaktmästeriet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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