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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 45

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 3 Uppföljning av handlingsplaner med anledning av
AHA-enkäten tas upp som ärende 15
 Ärende 4 Friskvårdaktiviteter tas upp som ärende 16
 Ärende 5 Julgåva till anställda tas upp som ärende 17

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 46

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2012.0003.901
Nr Beslut
15. Omsättning av lån hos
Kommuninvest

Beslutsdatum
2012-03-12

Delegat
Roger Selleskog,
ekonomichef

16. Ansökan om investeringsstöd
till äldrebostäder mm,
särskilda boendeformer för
äldre eller trygghetsbostäder
gällande ombyggnad av
Resedan 1, Kornettgatan 15

2012-03-01

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

17. Överenskommelse,
gemensamhetsanläggningar,
anläggningsåtgärd berörande
Irisen 2-9 m fl. Norbergs
kommuns fastighet
Norbergsby 50:16 är inte
delägare i gemensamhetsanläggningen. Fastigheten är
enbart belastad vilket härmed
medges.

2012-03-06

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

18.

Ansökan om
2012-03-29
lantmäteriförrättning,
fastighetsreglering Källan 1 och
3

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 47

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Förteckning över icke avslutade ärenden
Dnr 2012.0013.913

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

Beslutsunderlag
Lista över icke avslutade ärenden den 23 april 2012

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 48

Meddelanden






















Justerare

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Ordförandens muntliga meddelanden:
o Kommunalråden i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg
har tillsammans med Karl Hedin skrivit en gemensam
debattartikel mot nedläggning av Skogsmästarskolan i
Skinnskatteberg
Ekonomichefens muntliga meddelanden:
o Information om budgetuppföljning med ekonomisk
prognos
o Om Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
Budgetförutsättningar för åren 2012-2016
Arne Pettersson (S) informerar muntligt om Norra Västmanlands
Samordningsförbunds samrådsmöte
Kommunstyrelsen utvecklingsmedel den 23 april 2012
Centrala samverkansgruppens protokoll den 28 mars 2012
Intresseföreningens Bergslagets protokoll från styrelsemöte den
1 mars 2012
Kollektivtrafiknämndens protokoll den 15 mars 2012
Kollektivtrafikberedningen, minnesanteckningar den 7 mars 2012
Arbetsgruppen för kollektivtrafik- och transportfrågor,
minnesanteckningar den 15 mars 2012
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, protokoll den
21 februari 2012 och den 6 mars 2012
Kommunala pensionärsrådets protokoll den 7 mars 2012
Kommunala handikapprådets protokoll den 7 mars 2012
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, direktionens
protokoll den 29 mars 2012
Norra Västmanlands Samordningsförbund, protokoll den
16 mars 2012
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, direktionens protokoll
den 7 mars 2012
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionens protokoll
den 22 mars 2012
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, styrelseprotokoll den
6 mars 2012
Västmanlands Kommuner och Landsting, styrelseprotokoll den
30 mars 2012
Västmanlands Lokaltrafik AB, styrelseprotokoll den 16 mars
2012

Utdragsbestyrkande

6(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-05-02

§ 48 (forts.)
Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.
2. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel redovisas allmänna
utskottet och kommunstyrelsen en gång per halvår under 2012.

Kopia till:
Kanslisektionen (p. 2 för kännedom)
Ekonomisektionen (p. 2 för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 49

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Effektmål för allmänna utskottet inför budget
2013–2015
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Efter beslut av kommunstyrelsen genomfördes ett arbetsmöte
eftermiddagen den 25 april 2012 för att ta fram inriktningsmål för
kommunstyrelsen.
Kanslichefen informerar om mötet.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 50

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Återkoppling från Västmanlands Kommuner och
Landstings beredningar
Dnr 2012.0066.106

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting har följande beredningar:
 Sociala beredningen med omsorg och hälsovård
• Lärande- och arbetsmarknadsberedning
• Barn- och ungdomsberedning, förskola, grundskola, fritid
• Personalberedning
• Kulturberedning
Fråga om återkoppling från beredningarna till hos kommunen berörda
förtroendemannaorgan.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att berörda förtroendemannaorgan uppmanas att
fastställa rutiner för återrapportering från den eller de beredning/-ar
inom Västmanlands Kommuner och Landsting som organet hör till.

Beslut
Berörda förtroendemannaorgan uppmanas att fastställa rutiner för
återrapportering från den eller de beredning/-ar inom Västmanlands
Kommuner och Landsting som organet hör till.

Kopia till:
Allmänna utskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 51

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Rapport om energi- och klimatarbetet
Dnr 2012.0067.430

Sammanfattning av ärendet
Kommunens energi- och klimatstrateg har upprättat en rapport om
energi- och klimatarbetet och verkställigheten av energi- och
klimatstrategin.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds skrivelse den 23 april
2012

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 52

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Länsstyrelsens projekt om mänskliga rättigheter i
offentlig förvaltning: MR – Rätt UT
Dnr 2012.0033.106

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelserna i Örebro och Västmanlands län har bjudit in offentlig
förvaltning — myndigheter, kommuner och landsting — i de bägge
länen till att i samverkan utveckla arbetet med att integrera mänskliga
rättigheter i den egna organisationen i form av projektet MR-rätt UT
stöd från ESF-rådet Östra Mellansverige under 2012-2013.
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ledningsgruppen ett uppdrag att
upprätta förslag på ansökan från kommunen om att delta i projektet.
Ledningsgruppen föreslår med anledning av pågående andra uppgifter
och allmänt förvaltningarnas utrymme för ytterligare uppgifter samt den
närmsta budget- och planperiodens sparåtgärder att ansökan inte görs
om deltagande i projektet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 2

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

Beslut
Ansökan görs inte om deltagande i projektet.

Kopia till:
Ledningsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 53

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Ändring av fullmäktiges arbetsordning om
interpellationer och frågor
Dnr 2012.0068.915

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har på initiativ av fullmäktiges presidium upprättat ett
förslag till ändring av fullmäktiges arbetsordning så att interpellationer
och frågor får riktas till ordföranden i kommunstyrelsens utskott.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2012

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att ett tillägg görs till förslaget om att
interpellationer och frågor även får riktas till ordförande i
kommunalförbund.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Fullmäktiges arbetsordning ändras enligt ledningskontorets
förslag så att interpellationer och frågor får riktas till ordföranden
i kommunstyrelsens utskott.
2. Interpellationer och frågor får även riktas till ordförande i
kommunalförbund.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 54

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Uppföljning av den politiska organisationen
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag att
under 2013 göra en enklare utvärdering av den nya politiska
organisationen med utgångspunkt i anvisningar från ordförandegruppen
om vad som ska utvärderas.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21–22 mars 2012, § 40

Beslut
Uppdraget till ledningskontoret om utvärdering av den nya politiska
organisationen tidigareläggs till att genomföras under 2012.

Kopia till:
Ledningskontoret (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 55

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Uppföljning av handlingsplaner med anledning av
AHA-enkäten
Dnr 2011.0154.902

Sammanfattning av ärendet
AHA-enkäten (Arbete och hälsa) genomfördes hösten 2010. I januari
2011 redovisades resultatet för respektive arbetsgrupp. Efter
redovisningen har arbetsgrupperna upprättat handlingsplaner för att
förbättra arbetsmiljön.
Samtliga arbetsställen i kommunen upprättade handlingsplaner. På grund
av olika händelser så har inte alla arbetsgrupper kunnat genomföra
uppföljningen.
Handlingsplaner inom samtliga förvaltningar redovisas.
Ledningskontoret föreslår att redovisningen godkänns.
Personalchefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2012

Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av redovisningen av handlingsplaner
med anledning av AHA-enkäten.
2. Personalsektionen ges i uppdrag att senast till årsskiftet
komplettera uppföljningen med redovisning i de delar som
saknas.

Kopia till:
Personalsektionen (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 56

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Friskvårdsaktiviteter
Dnr 2012.0069.773

Sammanfattning av ärendet
I samband med allmänna utskottets behandling av reviderad
arbetsmiljöpolicy beslutade utskottet att personalsektionen ges ett
uppdrag att utreda hur kommunen kan arbeta för friskvård för
personalen.
Enligt balanspaketet upphörde friskvårdstimmen 2011. Även
kommunens friskvårdare omplacerades till annan tjänst vid årsskiftet.
Detta medför att Norbergs kommun som arbetsgivare inte kan erbjuda
medarbetarna de friskvårdsaktiviterer som tidigare har funnits.
De friskvårdsaktiviteter som sker under sommaren är Hälsospåret,
cykelorientering och Engelbrektslöpet. Ledningskontoret föreslår att
redovisningen godkänns.
Personalchefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2012
Allmänna utskottets protokoll den 27 april 2012, § 44

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att personalsektionen ges i uppdrag att under
2013 ta fram ett förslag till strategi för fortsatt hög frisknärvaro med
fokus på friskvård.

Beslut
1. Redovisning av friskvårdsaktiviteter godkänns.
2. Personalsektionen ges i uppdrag att under 2013 ta fram ett
förslag till strategi för fortsatt hög frisknärvaro med fokus på
friskvård.

Kopia till:
Personalsektionen (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 57

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Julgåva till anställda
Dnr 2011.0175.902

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har, med anledning av att fråga har lyfts om enhetlig
julgåva till kommunanställda, beslutat att ge personalsektionen i uppdrag
att lämna förslag till principer om julgåvor till kommunanställda.
Ledningskontoret föreslår allmänna utskottet att besluta enligt följande:
1. Julgåvan får kosta upp till 150 kronor per medarbetare.
2. Julgåvan ska i första hand köpas hos lokal butik.
Personalchefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 november 2011, § 160

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
ett förtydligande beslutsunderlag ska tas fram om huruvida en gemensam
julgåva bör ges eller inte.

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att ett förtydligande
beslutsunderlag ska tas fram om huruvida en gemensam julgåva bör ges
eller inte.

Kopia till:
Personalsektionen (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 58

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Ansökan från Tillväxtgruppen om medel till
deltagande i Byggabomässa
Dnr 2012.0053.942

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har tillsammans med
Fagersta kommun, deltagit i en information gällande Byggabo mässa i
Västerås 21-23 september. Fagersta kommun och TVG är överens om
att delta som utställare på mässan. Monterplats är bokad. TVG ställer nu
frågan till Norbergs kommun om kommunen är intresserad av att delta i
mässan.
Kostnaden för Norbergs kommun är 15 000 kronor. Utöver
deltagaravgiften förutsätts respektive kommun delta med personella
resurser under mässan samt att ta fram marknadsföringsmaterial inför
densamma.

Beslutsunderlag
TVG:s skrivelse inkommen den 3 april 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ansökan avslås och att fråga om deltagande på
nästa års mässa ska prövas under 2013.

Beslut
1. Ansökan avslås.
2. Fråga om deltagande på nästa års mässa ska prövas under 2013.

Kopia till:
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 59

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Uppföljning av internkontroll 2011
Dnr 2010.0044.901

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2011 att anta förslag till
internkontrollplan 2011. Redovisningar har lämnats till kanslichefen
utom i ett fall som redovisas senare. Med anledning av resultat och
förslag i redovisningarna beslutar kanslichefen om åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna uppföljningen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2012

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Uppföljning av internkontroll 2011 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 60

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Ändring av ekonomistyrningspolicy inför
övergång till gemensam ekonominämnd
Dnr 2010.0147.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av
ekonomistyrningspolicy inför övergång till gemensam ekonominämnd.
Ekonomichefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningskontoret, Ekonomistyrningspolicy. Förslag till ändringar inför
övergång till gemensam ekonominämnd

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att förslaget till ändring av
ekonomistyrningspolicy fastställs med följande kursiverade ändringar:
Sidan 3, rubrik Driftbudget: ”Kommunfullmäktige tilldelar styrelse/nämnd
en ekonomisk ram”.
Sidan 1, rubrik Kommunfullmäktiges ansvar: ”Budgetberedningen
beslutar i mars (april) om en preliminär budgetram för resp.
styrelse/nämnd”.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Förslaget till ändring av ekonomistyrningspolicy fastställs med följande
kursiverade ändringar:
Sidan 3, rubrik Driftbudget: ”Kommunfullmäktige tilldelar styrelse/nämnd
en ekonomisk ram”.
Sidan 1, rubrik Kommunfullmäktiges ansvar: ”Budgetberedningen
beslutar i mars (april) om en preliminär budgetram för resp.
styrelse/nämnd”.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 61

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Revidering av finanspolicy inför övergång till
gemensam ekonominämnd
Dnr 2011.0024.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av finanspolicy
inför övergång till gemensam ekonominämnd.
Ekonomichefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningskontoret, Finanspolicy. Förslag till förändringar inför NVE.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Förslaget till ändring av finanspolicy fastställs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 62

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Omsättning av lån 2012
Dnr 2011.0192.942

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har lån med sammanlagt 91,5 miljoner kronor per
den 23 april 2012. Kommunen har hela lånestocken hos Kommuninvest
i Sverige AB. Låneskulden består av sju lån vara ett ska omsättas under
oktober månad 2012.
Kommuninvest kräver numera ett formellt beslut för varje nyupplåning
men även vid omsättning av lån. Idag finns det inget sådant beslut i
kommunen.
Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
besluta enligt följande:
Kommunstyrelsen har rätt att under år 2012 omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2012.
Ekonomichefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 26 januari 2012

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Kommunstyrelsen har rätt att under år 2012 omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2012.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 63

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Standard på trygghetsboendet och finansiering
Dnr 2011.0107.293

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har den 5 mars 2012, § 6 godkänt kommunstyrelsens beslut
att ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) i uppdrag
att fortsätta arbeta fram beslutsunderlag för att genomföra
avsiktsförklaringen med Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) om
förstudie avseende trygghetsboende.
NVK har tagit fram engångskostnader som en följd av köpeavtal
respektive hyresavtal avseende trygghetsboendet med Sbo AB. NVK
redovisar bland annat att kostnaden för standardhöjning med inglasade
balkonger till trygghetsboendet är 600 000 kronor och kostnaden för
standardhöjning med diskmaskiner i lägenheterna är 240 000 kronor.
NVK:s förbundschef redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
NVK:s skrivelse inkommen den 7 mars 2012

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Standardhöjning med inglasade balkonger till trygghetsboendet
samt med diskmaskiner i lägenheterna ska genomföras.
2. Beslut om finansiering av standardhöjningen tas i samband med
behandling av budget 2013–2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 64

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i
taxan för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Dnr 2012.0057.346

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxan
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 %, då denna
inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga självkostnad vid
upprättande av förbindelsepunkt.
Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 4,4 %. Den fasta
avgiften höjs från 4 329 till 4 520 kronor per år. Rörliga
förbrukningsavgiften höjs från 24,00 kronor till 25,06 kronor per m3.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 520 kronor till 1 587
kronor per år. Tomtyteavgiften höjs från 214 kronor till 223 kronor per
år och varje påbörjat 100-tal kvm tomtyta.
För en normalvilla med en vattenförbrukning om 150 m3/år innebär
förslaget en höjning av förbrukningsavgiften från 3 600 till 3 759 kronor,
fasta avgiften från 4 329 till 4 520 kronor och en höjning av
lägenhetsavgiften från 1 520 till 1 587 kronor eller tillsammans 417
kronor inklusive moms för ett år.
Kostnadsökningarna 2012 bedöms bli i storleksordningen 3 % på
årsbasis samtidigt som försäljningsvolymen bedöms minska med 2 % per
år. Vidare har kommunfullmäktiges uttalade viljeinriktning, att
brukningstaxan under några år skall höjas med en procentenhet mer per
år än kostnadsökningarna för att tillskapa underhållsmedel, beaktas.
De fasta avgifterna för diverse tjänster föreslås höjas med 3 %, vilket
bedöms motsvara kostnadsökningarna.
Texten i taxan anpassas i tillämpliga delar till Svenskt Vattens basförslag
i publikation P96.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-05-02

§ 64 (forts.)
De senaste åren blivit allt svårare att få betalt och beloppen som
faktureras vissa fastighetsägare vid fakturering kvartalsvis i efterskott är
betydande. Tätare fakturering ger ökade administrativa kostnader, men
minskar risken för större kundförluster.
NVK har föreslagit kommunstyrelsen i Norbergs kommun att överlämna
ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att kommunfullmäktige
beslutar enligt följande:
1. Förslaget till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa
för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla fr. o. m. den 1 oktober 2012.
2. Ägare till enbostadshus ska liksom tidigare faktureras i efterskott
per kvartal emedan övriga fastighetsägare skall faktureras i
efterskott per månad.
NVK:s förbundschef redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 37

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Förslaget till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa
för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla fr. o. m. den 1 oktober 2012.
2. Ägare till enbostadshus ska liksom tidigare faktureras i efterskott
per kvartal emedan övriga fastighetsägare skall faktureras i
efterskott per månad.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 65

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Renhållningstaxa 2013
Dnr 2012.0058.406

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag till renhållningstaxa att gälla fr. o. m. den 1 januari 2013.
Förslaget innebär oförändrade avgifter för hushållssopor och
slamtömning vid kampanj, en höjning av avgiften för latrinhämtning
med 70 %. För budad tömning gäller i avgiftsbilagan angivet belopp
uppräknat med högst angivet index.
NVK har föreslagit kommunstyrelsen i Norbergs kommun att överlämna
ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att kommunfullmäktige
beslutar enligt följande:
1. Förslaget till ändringar av avgifterna i "Avgiftsbilaga till
renhållningstaxa för Norbergs kommun" antas att gälla fr. o. m.
den 1 januari 2013.
2. Första meningen i renhållningstaxan under rubriken
"DEBITERING AV AVGIFTER" ändras till följande lydelse:
Avgifter för bortforsling och slutligt omhändertagande av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall vid ordinarie
hämtningar debiterar NVK fastighetsinnehavaren i efterskott var
tredje månad för enbostadshus och varje månad för övriga
fastigheter.
NVK:s förbundschef redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 39

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-05-02

§ 65 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Förslaget till ändringar av avgifterna i "Avgiftsbilaga till
renhållningstaxa för Norbergs kommun" antas att gälla fr. o. m.
den 1 januari 2013.
2. Första meningen i renhållningstaxan under rubriken
"DEBITERING AV AVGIFTER" ändras till följande lydelse:
Avgifter för bortforsling och slutligt omhändertagande av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall vid ordinarie
hämtningar debiterar NVK fastighetsinnehavaren i efterskott var
tredje månad för enbostadshus och varje månad för övriga
fastigheter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 66

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst
Dnr 2012.0070.736

Sammanfattning av ärendet
I Västmanland har kommunerna inte överlåtit ansvaret för
färdtjänst och riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten,
alltså är det den enskilda kommunen som ska upprätta
trafikförsörjningsprogram avseende färdtjänst.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. Remissversion
mars 2012, Landstinget Västmanland

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att socialutskottet uppmanas ta fram ett förslag till
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och sjukresor till
kommunstyrelsens sammanträde i september 2012.

Beslut
Socialutskottet uppmanas ta fram ett förslag till
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och sjukresor till
kommunstyrelsens sammanträde i september 2012.

Kopia till:
Socialutskottet (inklusive material)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 67

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Återremiss av svar på medborgarförslag om att
anlägga ett utegym på området mellan Svanen
och Norbergsån
Dnr 2011.0124.914

Sammanfattning av ärendet
Inger Fargve har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett
utegym på området mellan Svanen och Norbergsån. Utegymmet ska
enligt förslaget inrättas i anslutning till planerad prioriterad lekplats på
området.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget inte föranleder
några ytterligare åtgärder med hänvisning till NVK:s skrivelse och att
medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Fullmäktige har beslutat att återremittera ärendet med motiveringen att
en kostnadsberäkning ska tas fram av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.
NVK har kostnadsberäknat förslaget till cirka 135 000 kronor.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 60
Fullmäktiges protokoll den 5 mars 2012, § 1
NVK, direktionens protokoll den 15 december 2011, § 303
KIFU:s protokoll den 15 december 2011, § 62
Fullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 95
Medborgarförslag inkommet den 12 september 2011

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att medborgarförslaget avslås på grund av att
finansiering saknas. Förslaget ska dock beaktas i framtida
budgetsammanhang.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Medborgarförslaget avslås på grund av att finansiering saknas. Förslaget
ska dock beaktas i framtida budgetsammanhang.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-05-02

§ 67 (forts.)
Notering till protokollet
Pratima Åslund (V) avstår från att delta i beslutet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 68

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Svar på motion om utredning av Norra
Västmanlands Utbildningsförbund
Dnr 2011.0122.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors har inkommit med en motion om Norra
Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) där han föreslår att en
utomstående konsult utreder om det är ekonomiskt fördelaktigt att vara
med i NVU samt att kommunen inom sex månader tar in slutsatsen från
denna utredning och tar ett beslut i frågan om vi ska fortsätta ingå i
NVU eller inte.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad med hänvisning till i tjänsteskrivelsen
redovisade åtgärder i linje med förslaget samt planerad kommande
behandling av konsultrapport och ekonomiska beräkningar.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2012
Essbe-konsult Bo Sahlée 2011-11-30, Rapport Skinnskatteberg
Gymnasieelever
Motion inkommen den 5 september 2011

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Motionen anses besvarad med hänvisning till i tjänsteskrivelsen
redovisade åtgärder i linje med förslaget samt planerad kommande
behandling av konsultrapport och ekonomiska beräkningar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 69

Sammanträdesdatum
2012-05-02

Svar på motion om en gemensam
överförmyndarorganisation
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 FAHNS-kommunerna.
Beredningstiden har förlängts av fullmäktige och motionen måste
behandlas av fullmäktige i juni.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls. Beredningen i själva
sakfrågan fortsätter.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 december 2011, § 139
Överförmyndarens skrivelse inkommen den 29 juni 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 186
Motion inkommen den 1 december 2010

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Motionen bifalls.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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