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§ 133

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Nytt ärende om Värdskap vid Företagarfrukost om gemensamt
tillväxtprogram för Fagersta och Norberg tas upp som ärende 24
 Nytt ärende om deltagande vid Sveriges Kommuner och
Landstings intervju om kommunens miljöarbete tas upp som
ärende 25
 Nytt ärende om ny PBL-taxa för kart- och mätverksamheten tas
upp som ärende 26

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Resultat från AHA-enkäten
Dnr 2011.0154.902

Sammanfattning av ärendet
AHA-enkäten är en medarbetarenkät om arbete och hälsa. Enkäten
genomfördes bland kommunanställda första gången 2008 och andra
gången 2010.
Vid sammanträdet deltar personalkonsulent Anita Karlsson för att
föredra resultatet från AHA-enkäten 2010.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av föredragningen om resultat från AHAenkäten.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 135

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2011.0005.901
Nr Beslut
40. Avtal om brukningsavgift VA
med Sällinge
Fastighetsförvaltning gällande
Norberg Norbergsby 58:1

Beslutsdatum
2011-05-12

Delegat
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

41. Tillägg till överenskommelsen
den 9–10/2008 avseende
upplåtelse av allmän toalett.
OKQ8 medger att Bensin och
livs i Norberg fullgör dennes
åtagande gentemot Norbergs
kommun och äger rätt att
uppbära den överenskomna
ersättningen fr. o. m. 2010-0120

2011-10-05

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut den 10 oktober 2011

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Meddelanden















Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Budget 2012 med plan
för 2013 och 2014, direktionens protokoll den 5 oktober 2011, §
45
Skrivelse från Sveriges ungdomsråd inkommen den 1 september
2011
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, Korta minnesanteckningar
Hearing Gruvnäring i norra Västmanland 20110916 Norberg
Norra Västmanlands Samordningsförbund, Inbjudan till
seminarium om socialt företagande i norra Västmanland
inkommen den 5 oktober 2011
Intresseföreningen Bergslaget, protokoll från styrelsemöte den 22
juni 2011
Intresseföreningen Bergslaget, protokoll från styrelsemöte den 15
september 2011
Kommunala pensionärsrådets protokoll den 17 augusti 2011
Norra Västmanlands Samordningsförbunds protokoll den 1
september 2011
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den
30 augusti 2011
Västmanlands Kommuner och Landsting, styrelseprotokoll den 9
september 2011
Västmanlands Kommuner och Landsting, styrelseprotokoll den 9
september 2011, § 13
Västmanlands Kommuner och Landsting, styrelseprotokoll den 7
oktober 2011
Västmanlands Lokaltrafik AB, styrelseprotokoll 3 oktober 2011
Ordförandens muntliga meddelanden:
o Rapport från Agenda 21:s höststämma den 24 oktober
2011

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Redovisning av icke avslutade ärenden
Dnr 2011.0157.913

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en lista över ärenden som inte har
avslutats.

Beslutsunderlag
Lista över icke avslutade ärenden den 13 oktober 2011

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisning av icke avslutade ärenden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Program för centrala Norberg
Dnr 2011.0142.212

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har beslutat att Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd (VDMBN) och Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) i ett gemensamt yttrande ska inkomma
med förslag på långsiktigt användande av Myntet 12 sett ur ett
helhetsperspektiv senast i oktober 2011.
VDMBN föreslår att Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
ska ges i uppdrag att påbörja ett programarbete för centrala Norberg.
Syftet med programmet ör att ta fram en fördjupad helhetsbild över
markanvändning i Norbergs centrum.
NVK anger att NVK bör ta bort grundresterna ovan mark och grusa av
markytan. Åtgärden har kostnadsberäknats till cirka 30 000 kronor. NVK
räknar med att åtgärden kan klaras inom redan anvisad budget.

Beslutsunderlag
NVK:s skrivelse den 17 oktober 2011
VDMBN:s skrivelse inkommen den 13 oktober 2011
Allmänna utskottets protokoll den 27 april 2011, § 57

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att förslaget om att ge Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram ett program för
centrala Norberg hänskjuts till utvecklingskonferens 2012 och
fastställande av kommande årsredovisning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 138 (forts.)
Beslut
1. Allmänna utskottet ställer sig bakom Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds förslag angående åtgärd på Myntet 12.
2. Förslaget om att ge Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram ett program för
centrala Norberg hänskjuts till utvecklingskonferens 2012 och
fastställande av kommande årsredovisning.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Kanslichefen
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Utvecklingsplan för Prostudden vid sjön Noren i
Norbergs kommun
Dnr 2009.0370.294

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd (VDMBN) i samverkan med Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) ges i uppdrag att till den 1 oktober
2011 arbeta fram en utvecklingsplan för området kring gamla
vattenverket som innefattar attraktivt boende. Vid arbetet med
utvecklingsplanen ska VDMBN om möjligt väga in tidigare diskussioner
såsom designkontorets redovisning och motionen om passivhus.
VDMBN har föreslagit att Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning ges i uppdrag att påbörja arbetet med en utvecklingsplan
för området vid Prostudden.

Beslutsunderlag
VDMBN:s skrivelse inkommen den 13 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 4 oktober 2011, § 101

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att förslaget om att ge Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsförvaltning i uppdrag att påbörja arbetet med en
utvecklingsplan för området vid Prostudden hänskjuts till
utvecklingskonferens 2012 och fastställande av kommande
årsredovisning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 139 (forts.)
Beslut
Förslaget om att ge Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsförvaltning i uppdrag att påbörja arbetet med en
utvecklingsplan för området vid Prostudden hänskjuts till
utvecklingskonferens 2012 och fastställande av kommande
årsredovisning.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Kanslichefen
Ekonomisektionen
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (för kännedom)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Översiktsplan för Norbergs kommun
Dnr 2009.0241.212

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har i juli 2011, justerad
i oktober 2011 upprättat en översiktsplan för Norbergs kommun.
Översiktsplanen har under tiden 18 juli - 18 september 2011 varit utställd
för granskning. Planhandlingen skickades före utställningstidens början,
för yttrande, till ett antal regionala och lokala myndigheter,
organisationer liksom till närliggande kommuner. Utställningen har
kungjorts på kommunens hemsida samt genom annonsering i ortens
dagstidningar. Planhandlingen har under hela utställningstiden funnits
tillgänglig för allmänheten på biblioteket och i kommunhuset i Norberg
samt på miljö- och byggförvaltningens lokaler i Avesta och på
förvaltningens hemsida.
Inkomna yttranden har sammanställts, övervägts och besvarats i ett
utlåtande, daterat den 11 oktober 2011. Yttrandet från Länsstyrelsen i
Västmanland, ett s.k. granskningsyttrande, daterat den 13 september
2011, ska bifogas översiktsplanen och läsas tillsammans med denna.
Efter utställningen har endast små justeringar och redaktionella ändringar
gjorts av planen, varför planen inte behöver ställas ut på nytt.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har föreslagit att
kommunfullmäktige antar upprättad förslagshandling Översiktsplan för
Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning:
- Översiktsplan för Norbergs kommun, 11 oktober 2011
- Utlåtande, 11 oktober 2011
- Samrådsredogörelse, 5 maj 2011, förtydliganden 6 juli 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 140 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Upprättad förslagshandling ”Översiktsplan för Norbergs kommun”
antas.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Sammanträdesdagar 2012
Dnr 2011.0155.913

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har efter samråd med kommunstyrelsens ordförande
och kommunfullmäktiges presidium upprättat förslag till
sammanträdesdagar för allmänna utskottet, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ledningskontoret, Förslag sammanträdesdagar 2012, 18 oktober 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet beslutar enligt följande:
1. Förslag till sammanträdesdagar 2012 för allmänna utskottet antas
2. Utvecklingskonferens hålls den 15 februari 2012
samt att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. Förslag till sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen antas
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till
sammanträdesdagar 2012 för kommunfullmäktige
3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att temamöte hålls den 6
februari 2012

Beslut
1. Förslag till sammanträdesdagar 2012 för allmänna utskottet antas.
2. Utvecklingskonferens hålls den 15 februari 2012.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till sammanträdesdagar 2012 för kommunstyrelsen antas.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till
sammanträdesdagar 2012 för kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att temamöte hålls den 6
februari 2012.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Redovisning av användning av attraktivitetsmedel
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.
Kommunstyrelsen har beslutat om fördelning av medel för
attraktivitetsåtgärder.
Socialförvaltningen, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, ledningskontoret och Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) har redovisat hur attraktivitetsmedlen
har använts.
Ekonomichefen har även upprättat en sammanställning av hur
attraktivitetsmedlen har använts.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse, Attraktivitetsmedel 2011
Ledningskontorets skrivelse den 19 oktober 2011
NVK, skrivelse den 17 oktober 2011
Ledningskontorets skrivelse den 17 oktober 2011
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 17 oktober 2011
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens skrivelse den 14 oktober 2011
Socialförvaltningens skrivelse den 13 oktober 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 105

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
att pröva frågan om företagsskyltar inom ramen för attraktivitetsmedlen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 142 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisning av användning av
attraktivitetsmedel 2011.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen prövar frågan om företagsskyltar inom ramen för
attraktivitetsmedlen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Ansökan om bidrag från Västmanlands
nämndemannaförening
Dnr 2011.0109.805

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands nämndemannaförening har inkommit med en ansökan om
bidrag med 500 kronor per nämndeman. Kommunfullmäktige har valt
fyra nämndemän för innevarande mandatperiod.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 11 augusti 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ansökan om bidrag från Västmanlands
nämndemannaförening avslås.

Beslut
Ansökan om bidrag från Västmanlands nämndemannaförening avslås.

Kopia till:
Västmanlands nämndemannaförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Ansökan om bidrag från Arkiv Västmanland
Dnr 2011.0098.948

Sammanfattning av ärendet
Arkiv Västmanland har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd
om 15 000 kronor för verksamhetsåret 2012.
Kommunarkivarien har angett två alternativa förslag till beslut:
Förslag 1: Norbergs kommun stödjer Arkiv Västmanlands verksamhet
och ger ekonomiskt stöd om 15 000 kronor för verksamhetsåret 2012,
samt fortsätter sitt medlemskap, á 1 000 kronor 2012.
Förslag 2: Norbergs kommun fortsätter med sitt medlemskap, á 1 000
kronor år 2012.

Beslutsunderlag
Kommunarkivariens tjänsteskrivelse den 17 oktober 2011
Skrivelse inkommen den 14 september 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ansökan om bidrag från Arkiv Västmanland
avslås, men att Norbergs kommun fortsätter sitt medlemskap 2012 och
därmed betalar medlemsavgift om 1 000 kronor.

Beslut
1. Ansökan om bidrag från Arkiv Västmanland avslås.
2. Norbergs kommun fortsätter sitt medlemskap 2012 och betalar
därmed medlemsavgift om 1 000 kronor.

Kopia till:
Arkiv Västmanland
Ekonomisektionen
Arkivarien

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 145

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Ansökan om bidrag från Brottsofferjouren
Dnr 2011.0135.114

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren Västerås ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2012
med 27 000 kronor.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 30 september 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Brottsofferjouren Västerås ansökan om bidrag
med 27 000 kronor bifalls.

Beslut
Brottsofferjouren Västerås ansökan om bidrag med 27 000 kronor
bifalls.

Kopia till:
Brottsofferjouren Västerås
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Eventuell förlängning av lån till Norbergs
bollklubb
Dnr 2011.0146.821

Sammanfattning av ärendet
I samband med renovering och ombyggnation av lokaler vid
Malmhedens idrottsplats beslutade kommunfullmäktige år 2001 att
bevilja Norberg/Högfors FK ett ränte- och amorteringsfritt lån på 500
000 kronor fram till den 31 december 2011 då lånet ska upptas till ny
behandling. Föreningen anger i en skrivelse till kommunen att de saknar
möjlighet att lösa lånet och därför söker en förlängning med oförändrade
villkor till och med den 31 december 2017.
Föreningen ansöker även om att få disponera 112 500 kronor ur ränteoch amorteringsfritt lån beviljat 2001 för installation av en
luft/vattenpump vid anläggningen på Malmheden.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 17 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 8 maj 2006, § 54

Beslut
Norberg/Högfors FK:s ansökan om få disponera 112 500 kronor ur
ränte- och amorteringsfritt lån beviljat 2001 för installation av en
luft/vattenpump vid anläggningen på Malmheden beviljas.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Norberg/Högfors FK beviljas förlängning på beviljat lån om 500 000
kronor till den 31 december 2021 då lånet upptas till ny behandling.
Lånet är räntefritt och förlängning beviljas under förutsättning att
föreningen inkommer med en amorteringsplan.

Kopia till:
Norberg/Högfors FK
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Hyresavtal mellan Norra Västmanlands
Utbildningsförbund och Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund
Dnr 2010.0221.619

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun i Norra
Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) beslutade under tiden
november 1999 till och med juni 2000 i enlighet med förslag från
regionkommitténs arbetsutskott bl. a. att teckna retroaktiva femåriga
hyresavtal med indexreglerad förlängningsklausul på 3 år och 12
månanders uppsägningstid fr.o.m. den 1 januari 1998. Som grund för
förslaget låg dels en konsultrapport från Svenska Kommunförbundet
och dels en av regionkommittens arbetsutskott begärd utredning av
företrädare för medlemskommunerna och ekonomen hos NVU att se
över beräkningarna och föreslå ingångsvärden för beräkning av hyra för
de lokaler NVU har för sin verksamhet.
NVU har hösten 2010 sagt upp samtliga hyresavtal i Fagersta för
omförhandling. Hyresavtalen löper fram till den 31 december 2011.
Samtliga lokalvårdsavtal för i Fagersta år också uppsagda till samma
tidpunkt. NVU har vänt sig till Norbergs respektive Skinnskattebergs
kommun med förfrågan om kommunernas syn på beräkningsgrund och
utformning av hyresavtal med bilagor. Norbergs kommun har remitterat
förslaget till kommunstyrelseordförande(KSO)-gruppen för yttrande.
KSO-gruppen har på förslag från en arbetsgrupp med representanter
från medlemskommunerna, NVK och NVU rekommenderat
medlemskommunerna att besluta att inte vidta några åtgärder i syfte att
ändra de tidigare beslutade förutsättningarna för förhyrning och
frånträdande av lokaler för NVU:s verksamhet och att frågan om SFIverksamhet helt lyfts ur detta resonemang.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från arbetsgruppen angående hyresavtal mellan NVK
och NVU
Arbetsutskottets protokoll den 22 november 2010, § 328

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 147 (forts.)
Beslut
Norbergs kommun beslutar att inte vidta några åtgärder i syfte att ändra
de tidigare beslutade förutsättningarna för förhyrning och frånträdande
av lokaler för NVU:s verksamhet och att frågan om SFI-verksamhet helt
lyfts ur detta resonemang.

Kopia till:
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 148

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Skola-näringslivskoordinator till teknikutbildning
Dnr 2010.0243.619

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat enligt följande:
1. Norbergs kommun medfinansierar en skola-näringslivskoordinator
tillsammans med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner samt det
lokala näringslivet med högst 130 000 kronor år 2011, under
förutsättning att övriga parter inom Industriteknisk utbildning fattar
erforderliga beslut.
2. Koordinatorn ska arbeta för ökad samverkan mellan för-, grund- och
gymnasieskola och näringslivet i de tre ingående kommunerna samt för
en ny och attraktiv teknikutbildning.
3. Finansiering år 2011 sker genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
4. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att ta fram en
arbetsbeskrivning för tjänsten skola — näringslivskoordinator.
En skrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande i Fagersta
kommun innehållande bland annat en beskrivning av arbestuppgifter för
koordinatorn har delgivits Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 6 oktober 2011
Allmänna utskottets protokoll den 10 januari 2011, § 32

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet tar del av skrivelsen och att
kommunstyrelsens ordförande har uppfyllt sitt uppdrag att ta fram en
arbetsbeskrivning för tjänsten skola – näringslivskoordinator.

Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av skrivelsen.
2. Kommunstyrelsens ordförande har uppfyllt sitt uppdrag att ta
fram en arbetsbeskrivning för tjänsten skola –
näringslivskoordinator.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 149

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Ansökan om förlängd tid för beredning av motion
om gemensam överförmyndarorganisation inom
FHANS-kommunerna
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Eva Pålsson (S), Pratima Åslund (V), Christer Filipsson (FP), Sven
Bergman (M), Lennart Skansfors (C) och Peter Lind (MP) inkom den 1
december 2010 med en motion om utredning av en gemensam
överförmyndarorganisation inom FHANS-kommunerna.
Motionens syfte är att säkra den verksamhet som bedrivs av
överförmyndaren samt skapa större möjligheter att hitta lämpliga
personer för godmanskap och erbjuda dessa personer stöd och
utbildning.
Ledningskontoret har föreslagit att ansökan ska ske till
kommunfullmäktige om förlängd beredningstid med sex månader för
motionen om utredning av en gemensam överförmyndarorganisation
inom FAHNS-kommunerna. Beredning pågår för närvarande i
kommunstyrelseordförandegruppen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 186
Motion inkommen den 1 december 2010

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Kommunfullmäktige förlänger tiden för beredning med sex månader för
motionen om gemensam överförmyndarorganisation.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 150

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Svar på motion om framtagande av policy om
rovdjur, främst varg
Dnr 2011.0030.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om kommunens
ställningstagande om rovdjur, främst varg i kommunen.
Motionären föreslår att fullmäktige tillsätter en grupp som ska lämna
förslag på en policy om rovdjur, främst varg, vad kommunen ska svara
om länsstyrelsen efterfrågar kommunens synpunkt avseende utsättning
av vargar i kommunen, kommunens syn på jägare, markägare och
invånare som bor i vargrevir samt invånare som bedriver boskapsskötsel.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen om framtagande av policy
om rovdjur, främst varg avslås med hänvisning till att den föreslagna
åtgärden inte omfattas av kommuners allmänna kompetens.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse föreslagit att motionen ska
anses besvarad genom att kommunen tillskriver länsstyrelsen med
tillkännagivande av kommunens uppfattning i fem punkter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, Ang. Motion om
rovdjurspolicy i Norberg
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 14 mars 2011, § 30
Motion inkommen den 10 februari 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt följande:
1. Fullmäktige tar del av ledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Kommunen tillskriver länsstyrelsen i enlighet med
kommunstyrelsens ordförandes förslag.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 150 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Fullmäktige tar del av ledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Kommunen tillskriver länsstyrelsen i enlighet med
kommunstyrelsens ordförandes förslag.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 151

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Svar på motion om röjning av sly
Dnr 2011.0042.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om röjning av sly vid
Norbergs infarter, vid cykel- och gångvägar, vid sevärdheter och vid
vattendrag.
Motionens syfte är att göra kommunen mer trygg och attraktiv.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) anser att
kommunen bör utreda om NVK på samma sätt som för ett antal år
sedan genom socialförvaltningen fritt kan få disponera personer genom
sysselsättningsåtgärder för dylika arbetsuppgifter. Är det möjligt bör
motionen delvis bifallas till att avse åtgärder i den omfattning
sysselsättningsåtgärder medger. Är inte detta möjligt bör motionen avslås
då förvaltningen vid NVK känner det som mer angeläget att inom sin
ekonomiska ram prioritera skötsel och underhåll av kommunens
fastigheter, gator, parker och lekplatser.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) föreslår att motionen avslås
avseende kulturmiljöerna som också är besöksmål/sevärdheter.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 30 juni 2011, § 185
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 1 september 2011,
§ 41
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 55
Motion inkommen den 21 mars 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att motionen om röjning av sly avslås med
hänvisning till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds och
kultur-, idrotts- och fritidsutskottets yttranden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 151 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Motionen om röjning av sly avslås med hänvisning till Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbunds och kultur-, idrotts- och
fritidsutskottets yttranden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 152

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Svar på motion om skötsel av turistmål
Dnr 2011.0086.910

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S), Gunnar Tiger (S) och Ola Jonsson (S) har inkommit
med en motion om att politiska partier och föreningar i Norbergs
kommun ska ges möjlighet att adoptera något eller några av kommunens
besöksmål för att hålla dessa rena från växande sly.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) är positiv till att
ideella krafter används för föreslaget ändamål på sådan mark som NVK
förvaltar och tillstyrker därför bifall till motionen. Det är dock viktigt att
avtal träffas, där ansvarsgränserna tydliggörs, så att kommunen eller
NVK inte står ansvarig för det fall olycksfall skulle inträffa.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) föreslår att
kommunstyrelsen bifaller motionen avseende kulturmiljöerna som också
är besöksmål/sevärdheter. KIFU föreslår även att kommunstyrelsen
ger kultur- idrotts- och fritidsutskottet ansvaret för att genomföra
förslaget inom budgetramen.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 25 augusti 2011, § 216
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 1 september 2011,
§ 42
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 82
Motion inkommen den 7 juni 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att motionen om skötsel av turistmål bifalls.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Motionen om skötsel av turistmål bifalls.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 153

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Svar på medborgarförslag om att underlätta
pendling för landsbygdsboende gymnasieelever
Dnr 2010.0253.914

Sammanfattning av ärendet
Marie Andersson inkom den 7 december 2010 med ett medborgarförslag
om att underlätta för landsbygdsboende gymnasieelever i Norbergs
kommun att pendla till och från skolan.
Förslaget innebär en anpassning av befintlig skolskjuts för grundskolan
samt skjuts av taxi i de fall det inte är möjligt att anpassa de befintliga
bussturerna.
Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att för skolskjutsbussar
avsedda för grundskolan ska avgångstiden tisdagar och fredagar 14.50
flyttas fram fem minuter. När det gäller de övriga dagarna hänskjuts
frågan till kollektivtrafikgruppen.
Ordföranden redogör muntligen för Mer Koll-projektet inom
Västmanlands Lokaltrafik och kollektivtrafikgruppens beredning av
medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 31 januari 2011, § 11
Kommunfullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 8
Medborgarförslag inkommet den 7 december 2010

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet beslutar att inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet ska en skriftlig rapport om
vidtagna åtgärder med anledning av medborgarförslaget upprättas samt
att kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget bifalls delvis
med hänvisning till vidtagna åtgärder.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 153 (forts.)
Beslut
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska en skriftlig rapport
om vidtagna åtgärder med anledning av medborgarförslaget upprättas.
Förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget bifalls delvis med hänvisning till vidtagna åtgärder.

Kopia till:
Kollektivtrafikansvarig (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 154

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Svar på medborgarförslag om anslagstavla till
Norbergs centrum
Dnr 2011.0044.914

Sammanfattning av ärendet
Vivi Pietik och Linda Eriksson har inkommit med ett medborgarförslag
om att sätta upp en anslagstavla där föreningar, företag och
privatpersoner utan kostnad kan annonsera om aktiviteter i centrala
Norberg.
Förslagets syfte är att öka kommunens attraktivitet genom bättre
möjligheter att informera om aktiviteter i kommunen. Förslagsställarna
anger även att en anslagstavla är demokratisk och öppen för alla som inte
har möjlighet att annonsera på andra sätt.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet föreslår att medborgarförslaget
avslås.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslår att
medborgarförslaget bifalls förutsatt att kommunstyrelsen har medel för
finansieringen av densamma.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 25 augusti 2011, § 216
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 1 september 2011,
§ 44
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 82
Motion inkommen den 7 juni 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 154 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att inventera befintliga
anslagstavlor, utreda ansvarsförhållanden för skötsel av dem samt
komma med förslag till var anslagstavlorna bör vara placerade.
2. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 155

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Extra ärende: Värdskap vid Företagarfrukost om
gemensamt tillväxtprogram för Fagersta och
Norberg
Dnr 2010.0120.141

Sammanfattning av ärendet
Fråga från Tillväxtgruppen i norra Västmanland om Norbergs kommun
ska vara värd för Företagarfrukost den 3 november 2011 tillsammans
med Fagersta kommun. Ämnet för företagarfrukosten ska vara det
gemensamma tillväxtprogrammet för de två kommunerna. För Norbergs
del innebär åtagandet en kostnad om cirka 2 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, Frukostvärdskap 3 november i
Norberg?, 21 oktober 2011

Beslut
1. Norbergs kommun delfinansierar Företagarfrukost den 3
november med cirka 2 000 kronor.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 156

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Extra ärende: Deltagande vid Sveriges Kommuner
och Landstings intervju om kommunens
miljöarbete
Dnr 2011.0156.945

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting har ställt en fråga om att intervjua
kommunledningen (politiska representanter och ansvarig tjänsteman) om
kommunens miljöstrategiska arbete/övergripande miljöarbete.

Beslut
Kommunens representanter i Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd inbjuds att delta vid intervjun tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande.

Kopia till:
Kommunsekreteraren (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 157

Sammanträdesdatum
2011-10-25

Extra ärende: Ny PBL-taxa för kart- och
mätverksamheten
Dnr 2011.0150.406

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har sedan
1 januari 2007 tillämpat gemensamma taxor för
samverkanskommunerna. För plan- och bygglovtaxan har sedan dess
endast förändringar av beloppsgränser genomförts i form av
indexhöjningar i enlighet med taxans bestämmelser. I plan- och
bygglovstaxan ingår även kart- och mätverksamheten.
Med anledning av att en ny Plan- och bygglag (PBL) började gälla 2 maj
2011 har Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutat om
en ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten, som under våren
godkändes av samtliga fullmäktige. Den nya taxan som började gälla den
1 juli 2011 omfattar dock inte kart- och mätverksamheten. Med
anledning härav har förvaltningen tagit fram ett förslag till ny taxa även
för denna verksamhet. Efter beslut i respektive kommuns fullmäktige
föreslås den nya taxan börja gälla den 1 januari 2012.
Taxan för kart- och mätverksamheten kommer då att ingå som en del i
PBL-taxan och följer de gemensamma paragraferna i taxan. Detta
innebär också att begreppet milliprisbasbelopp (mPBB), som är en
tusendel av gällande prisbasbelopp, används som multipliceringsfaktor
för prissättning. Det innebär också att justeringsfaktorn N=1.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till ny PBL-taxa
innebär för kart- och mätverksamheten att man i princip följer
beräkningsmodellerna för den taxa som nämnden idag tillämpar men
med en uppräkning för att bättre anpassa taxan till den faktiska
tidsåtgång/kostnad som nämnden har för verksamheten. I
förvaltningens förslag har dock vissa förändringar, huvudsakligen
sänkningar gjorts, jämfört med SKL för bättre samstämmighet med
tidsåtgång och den allmänna taxenivån som förvaltningen bedömer det
idag.
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. Faktorerna
är ärendeberoende och grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet
som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(37)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2011-10-25

§ 157 (forts.)
Nämnden har tillämpat och tillämpar under 2011 en särskild timavgift
för viss mätningsverksamhet som är något lägre än övrig timavgift för
nämndens verksamhet. Vid genomlysning av kostnaderna för
verksamheten kan konstateras att det inte finns någon anledning att
fortsättningsvis ha skilda timavgifter. Förutom en något mindre skillnad i
lönenivåer än tidigare används mer dyrbar utrustning inom
mätningsverksamheten än inom övrig verksamhet. Därför föreslås i
denna taxa endast en timavgift som kommer att följa den timavgift som
beslutas generellt av nämnden.
Förslag till nya avgiftsbelopp kan beslutas av nämnden efter uppräkning
med index. I nämndens sammanträde den 11 oktober 2011, § 109, har
timavgift för 2012 fastställts till 727 kr.
VDMBN har föreslagit kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1. Taxa för kart- och mätverksamhet, som en del av Taxa för planoch bygglovsverksamheten enligt nya Plan- och bygglagen
(2010:900), enligt bilaga att gälla från den 1 januari 2012 antas.
2. Timavgiften följer Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds gemensamma taxa.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 11 oktober 2011, § 110 med bilaga

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Taxa för kart- och mätverksamhet, som en del av Taxa för planoch bygglovsverksamheten enligt nya Plan- och bygglagen
(2010:900), enligt bilaga att gälla från den 1 januari 2012 antas.
2. Timavgiften följer Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds gemensamma taxa.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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