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Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 27 augusti 2012:
8.00–11.40, 13.00–16.00, onsdagen den 29 augusti 2012: 8.30–
12.00

Beslutande

Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Pratima
Åslund (V), Christer Filipsson (FP), §§ del av 70–92

Övriga närvarande

Ulf Olofsson (C), ersättare, del av § 70, Ulrica Persson (V), del av
§ 70, Sven Bergman (M), del av § 70, Staffan Mood, kanslichef,
Malin Hedman, kommunsekreterare, Karolina Berglund,
ekonomichef, Norra Västmanlands Ekonominämnd
Närvarande föredraganden, se deltagarlista

Justerare

Gunnar Tiger (S)

Justeringsdatum

Onsdagen den 5 september 2012

Underskrifter

Sekreterare

§§ 70–92
Malin Hedman

Ordförande

Åsa Eriksson §§ 70–74, 76–92, Pratima
Åslund, § 75
Justerare

Gunnar Tiger
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Justerare
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Deltagarlista, § 70
Föredraganden § 70: Föredragningar av kommunstyrelsens utskott
och samverkansorgan inför behandling av budget 2013 och plan för
2014–2015
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott:
Ulf Olofsson (C), ordförande, Ingela Andersson, förvaltningschef, Eva
Kvarnström, ekonom
Kommunstyrelsens socialutskott:
Lennart Skansfors (C), ordförande, Liselott Eriksson, förvaltningschef
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott:
Elizabeth Pettersson (S), ordförande, Ulla-Britt Ljung, förvaltningschef
Kommunstyrelsens allmänna utskott:
Staffan Mood, kanslichef
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund:
Gunilla Persson (S), ordförande, Harold Nilsson, förbundschef
Norra Västmanlands Utbildningsförbund:
Henning Bask (S), ordförande, Göran Wänglöf, förbundschef
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund:
Per Jansson (S), ordförande, Mats Jansson, förbundschef
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd:
Anna Kuylenstierna, förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 70

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av budget 2013
och plan för 2014–2015
Dnr 2012.0001.942
Punkten behandlas under måndagen den 27 augusti 2012.
Ekonomichefen går igenom budgetläget inför 2013–2015. Till denna del
har utöver samverkansorgan och utskotten även gruppledare i
fullmäktige bjudits in.
Därefter redovisar representanter för kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan sina verksamheter inför budget- och planperioden
2013–2015 (deltagare, se bilaga).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 71

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 3 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av budget 2013 och plan för
2014–2015 tas upp som ärende 1
 Ärende 6 Norberg kommuns budget för 2013 med plan för 2014
och 2015 tas upp som ärende 5
 Ärende 4 Redovisning av delegationsbeslut tas upp som ärende 7
 Ärende 12 Uppdrag att ta fram ett långsiktigt
investeringsprogram utgår
 Nytt ärende: Meddelanden tas upp som ärende 24
 Nytt ärende: Allmänna utskottets effektmål, budget och plan
2013–2015 tas upp som ärende 25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 72

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Norberg kommuns budget för 2013 med plan för
2014 och 2015
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2013–2015 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 21–22 mars 2012, § 29.
Kommunstyrelseordförandegruppen har lämnat rekommendationer till
medlemskommunerna om ekonomiska ramar för samverkansorganen.
Barn- och utbildningsutskottet hat äskat att de får behålla de pengar som
en nedskrivning av värdet på fastigheterna medför. Tillsammans med
den ofördelade posten ges barn- och utbildningsutskottet därmed en
möjlighet att klara den nu kända verksamheten 2013 inom budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse ”Förord till Budget för
Norbergs kommun 2013-2015”
Socialutskottets protokoll den 29 maj 2012, § 109
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 28 maj 2012, § 45
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet protokoll den 31 maj 2012, § 33
SCB, befolkningsstatistik
Kommunstyrelseordförandegruppens minnesanteckningar den 13
respektive 24 april 2012
NVK, direktionens protokoll den 31 maj 2012, § 94

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

§ 72 (forts.)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar enligt följande:
1. Resultatmål för 2013 är 1 % överskott. Preliminära ramar (mars
2012) gäller om inte annat beslutas.
2. Inriktning för ramfördelning under planperioden ska vara
strukturårsjusterad standardkostnad och demografisk utveckling.
3. Citybanan ska medfinansieras med 453 000 kronor år 2013 enligt
tidigare beslut.
4. Standardhöjning av trygghetsboende finansieras av kommunen
med 800 000 kronor år 2013 enligt tidigare beslut.
5. Den del av 2012 års överskott som överskrider resultatmålet på 1
% (cirka 2,9 miljoner kronor) avsätts till kommande
pensionskostnader.
6. Ekonomichefen ges följande uppdrag:
a. Att ta fram förslag till plan för framtida investeringstakt
b. Att tydliggöra konsekvenserna av avyttring av Kärrgruvans
gamla skola för andra investeringar.
c. Att till kommande budgetberedningar föreslå styrprinciper
för budgetering och ramberäkningar som tar hänsyn till
den demografiska utvecklingen i kommunen.
7. Socialutskottet ges i uppdrag att utreda effekterna av att införa en
avgift för hemsjukvården från och med 2013.
Christer Filipsson (FP) yrkar att kommunstyrelsens utskott ges i uppdrag
att till allmänna utskottets nästa sammanträde översiktligt redovisa vilka
effektiviseringar/åtgärder som krävs vid en minskning med 1 % av de
preliminära ramarna (mars 2012).
Ordföranden ställer proposition på Erikssons respektive Filipssons
yrkanden och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med
yrkandena.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

§ 72 (forts.)
Beslut
1. Resultatmål för 2013 är 1 % överskott. Preliminära ramar (mars
2012) gäller om inte annat beslutas.
2. Inriktning för ramfördelning under planperioden ska vara
strukturårsjusterad standardkostnad och demografisk utveckling.
3. Citybanan ska medfinansieras med 453 000 kronor år 2013 enligt
tidigare beslut.
4. Standardhöjning av trygghetsboende finansieras av kommunen
med 800 000 kronor år 2013 enligt tidigare beslut.
5. Den del av 2012 års överskott som överskrider resultatmålet på 1
% (cirka 2,9 miljoner kronor) avsätts till kommande
pensionskostnader.
6. Ekonomichefen ges följande uppdrag:
a. Att ta fram förslag till plan för framtida investeringstakt
b. Att tydliggöra konsekvenserna av avyttring av Kärrgruvans
gamla skola för andra investeringar.
c. Att till kommande budgetberedningar föreslå styrprinciper
för budgetering och ramberäkningar som tar hänsyn till
den demografiska utvecklingen i kommunen.
7. Socialutskottet ges i uppdrag att utreda effekterna av att införa en
avgift för hemsjukvården från och med 2013.
8. Kommunstyrelsens utskott ges i uppdrag att till allmänna
utskottets nästa sammanträde översiktligt redovisa vilka
effektiviseringar/åtgärder som krävs vid en minskning med 1 %
av de preliminära ramarna (mars 2012).

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (för kännedom)
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 73

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Skattesats för år 2013
Dnr 2012.0001.942

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

Beslut
Ärendet bordläggs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 74

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2012.0003.901

Justerare

Nr Beslut
19. Nyttjanderätt tillfällig
parkering, under tiden för
Engelbrektsturen, avtalet är
tecknat med Norbergs CK.

Beslutsdatum
2012-04-10

Delegat
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

20. Nyttjanderätt kv Kronan för
tiden 2012-04-27 – 2012-0429, är tecknat med Lions
Club Norberg.

2012-04-10

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

21. Marknyttjande för gång- och
cykelväg Norbergsby 21:2.
Tecknat med
Prästlönetillgångar i Västerås
stift.

2012-04-25

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

22. Nyttjanderättsavtal för
tillfällig parkering och
serviceplats under tiden för
genomförandet av
Midnattssolsrallyt. Avtalet är
tecknat med Kungliga
Automobilklubben, Per
Carlsson.

2012-06-20

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

23. Anställningsavtal lönechefen.

2012-06-14

Staffan Mood,
kanslichef

24. Anställning av socialchef.

2012-06-21

Staffan Mood,
kanslichef

Utdragsbestyrkande

10(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

§ 74 (forts.)
25. Bemyndigande att
2012-06-20
underteckna avropsavtal och
svara för förrättning avseende
öppnande av anbud under
innevarande mandatperiod
tiden 2012-07-01 – 2014.

Åsa Eriksson,
kommunstyrelse
ns ordförande

26. Bemyndigande att
underteckna köpehandlingar,
kontrakt m m under
innevarande mandatperiod
tiden 2012-07-01 – 2014.

2012-06-20

Åsa Eriksson,
kommunstyrelse
ns ordförande

27. Beslutattestantförteckning
2012-07-01 – 2012-12-31

2012-06-20

Staffan Mood,
kanslichef

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 75

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Bygdeutvecklingsstöd till Karbenning
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att:
1. Karbenningbygdens Ekonomiska Förening beviljas
bygdeutvecklingsstöd 2012 med 188 000 kronor i syfte att
föreningen tillhandahåller allmänheten samlings- och
idrottslokaler i före detta Nickebo skola.
2. Om föreningens intäkter för lokalerna i före detta Nickebo skola
på väsentligt sätt förändras under 2012 ska föreningen snarast
underrätta kommunen som då kan komma att ompröva sitt
beslut om bygdeutvecklingsstöd för 2012.
3. Utbetalning av stöd görs var tredje månad räknat från och med
april.
Allmänna utskottet har den 21–22 mars 2012, § 31 beslutat att frågan om
fortsatt bygdeutvecklingsstöd till föreningen från och med 2013 ska
behandlas av allmänna utskottet i augusti i samband med fortsatt
behandling av budget 2013–2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 35

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att Karbenningbygdens Ekonomiska
Förening ska bjudas in till allmänna utskottets nästa sammanträde samt
att innan dess ska föreningen ha inkommit med ett bredare ekonomiskt
underlag med hyresavtal och underlag i budget som visar föreningens
kostnader för respektive delverksamheter.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S) i handläggningen i detta
ärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

§ 75 (forts.)
Beslut
Karbenningbygdens Ekonomiska Förening ska bjudas in till allmänna
utskottets nästa sammanträde samt att innan dess ska föreningen ha
inkommit med ett bredare ekonomiskt underlag med hyresavtal och
underlag i budget som visar föreningens kostnader för respektive
delverksamheter.

Kopia till:
Karbenningbygdens Ekonomiska Förening (inklusive följebrev)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 76

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Finansiering av standardhöjning av
trygghetsboende
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. Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund 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.
Kommunstyrelsen har beslutat att standardhöjning med inglasade
balkonger till trygghetsboendet samt med diskmaskiner i lägenheterna
ska genomföras samt att beslut om finansiering av standardhöjningen tas
i samband med behandling av budget 2013-2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 73

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslut
Ärendet bordläggs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 77

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Tidsplan för köpeavtal och hyresavtal med Statens
Bostadsomvandling AB om trygghetsboende
Dnr 2011.0107.293

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram en tidsplan med aktiviteter i ärendet om
trygghetsboende Kornettgatan 15, som bland annat innebär att
kommunfullmäktige kommer att föreslås att den 10 september 2012
besluta om överenskommelse/köpeavtal och hyresavtal med Statens
Bostadsomvandling AB. Ledningskontoret föreslår att tidplan med
aktiviteter antas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 juli 2012

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Tidsplan med aktiviteter antas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 78

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Kommunens styrprocess
Dnr 2012.0109.901

Sammanfattning av ärendet
Kanslisektionen har allmänna utskottets uppdrag att ta fram förslag till
målprocess. Kanslisektionen har tagit fram ett underlag och föreslår att
kanslisektionen ges i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram och
dokumentera en styrprocess för kommunen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2012

Beslut
Kanslisektionens ges i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram och
dokumentera en styrprocess för kommunen.

Kopia till:
Kanslisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 79

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Utvärdering och sammanfattning av
utvecklingskonferens
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram en sammanfattning och utvärdering av
utvecklingskonferensen den 15 februari 2012.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse den 27 juli 2012

Beslut
Allmänna utskottet tar del av utvärdering och sammanfattning av
utvecklingskonferens.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 80

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Åtgärder med anledning av revisionsberättelse för
år 2011
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2012 om ansvarsfrihet för
2011 års förvaltning. Till revisionsberättelsen bifogades en
revisionsrapport. Av dess avsnitt om balansräkningen framgår
synpunkter. Ledningskontoret föreslår att revisionsberättelsen och
revisionsrapporten avseende 2011 överlämnas till Norra Västmanlands
Ekonomiförvaltning för åtgärder.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2012
Revisionsberättelse för år 2011 inkommen den 23 april 2012

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten avseende 2011 överlämnas
till Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning för åtgärder.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 81

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Ansökan från Ung Företagsamhet Västmanland
om verksamhetsstöd för 2012
Dnr 2012.0091.141

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet i Västmanland har inkommit med en ansökan om
verksamhetsstöd för 2012. Ansökan gäller en komplettering av Norra
Västmanlands Utbildningsförbunds bidrag till föreningen som motsvarar
strax under en krona per kommuninvånare så att bidraget totalt uppgår
till 2 kronor per kommuninvånare.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 14 juni 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Pratima Åslund (V) att Ung
Företagsamhet Västmanlands ansökan beviljas med upp till 6 000 kronor
och att pengarna tas ur medlemsavgifter.

Beslut
1. Ung Företagsamhet Västmanlands ansökan beviljas med upp till
6 000 kronor.
2. Pengarna tas ur medlemsavgifter.

Kopia till:
Ung Företagsamhet i Västmanland
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 82

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Anslag till Västmanlands Kommuner och
Landsting för enskild regional arkivverksamhet
Dnr 2012.0094.948

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) kulturberedning har
beslutat att det bör ske en stegvis utveckling av den regionala
arkivfrågan. I ett första steg prioriteras en samlokalisering av lokaler för
Arkiv Västmanland med Västerås stadsbibliotek samt en utökning av
personal för att kunna ta emot ytterligare arkivmaterial.
VKL:s styrelse har beslutat att rekommendera länets kommuner att
frågan löses utifrån en kostnadsfördelning som innebär att kostnaden för
Norbergs kommun är 5629 kronor.

Beslutsunderlag
VKL, styrelseprotokoll den 13 juni 2012, § 10

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att ärendet överlämnas till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet och att kommunstyrelsen föreslås besluta att kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att tydliggöra kommunens
ansvar och nytta för de arkiv som inte avser den egna verksamheten.

Beslut
Ärendet överlämnas till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet.
Förslag till kommunstyrelsen
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att tydliggöra
kommunens ansvar och nytta för de arkiv som inte avser den egna
verksamheten.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (inklusive beslutsunderlag)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 83

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Ansökan från Arkiv Västmanland om
verksamhetsstöd för 2013
Dnr 2012.0098.948

Sammanfattning av ärendet
Arkiv Västmanland har inkommit med ansökan om verksamhetsstöd om
10 000 kronor för 2013.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 27 augusti 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ansökan om 10 000 kronor avslås, men
kommunen fortsätter vara medlem i Arkiv Västmanland och betalar
därmed medlemsavgift om 1 000 kronor samt att pengarna tas ur
medlemsavgifter.

Beslut
1. Ansökan om 10 000 kronor avslås, men kommunen fortsätter
vara medlem i Arkiv Västmanland och betalar därmed
medlemsavgift om 1 000 kronor.
2. Pengarna tas ur medlemsavgifter.

Kopia till:
Arkiv Västmanland
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 84

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Utvecklingsplan för Prostudden
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.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har föreslagit att de 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

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag
att påbörja arbetet med en utvecklingsplan för området vid
Prostudden.
2. För uppdraget anslås 250 000 kronor från medlemsavgifter 2012.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 85

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Testresenärskampanj för arbetspendlare
Dnr 2012.0102.530

Sammanfattning av ärendet
Kollektivtrafikförvaltningen på Landstinget Västmanland har tagit fram
ett förslag till testresenärskampanj för arbetspendlare som syftar till att få
fler att välja kollektivtrafik för resor till och från jobbet. Förslaget
innebär att Norbergs kommun medfinansierar kampanjen med 15 000
kronor.

Beslutsunderlag
Landstinget Västmanland, skrivelse inkommen den 19 juli 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Norbergs kommun medfinansierar
testresenärskampanjen med 15 000 kronor samt att pengarna tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Beslut
1. Norbergs kommun medfinansierar testresenärskampanjen med
15 000 kronor.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
Landstinget Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 86

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Reviderad förbundsordning för Norra
Västmanlands Samordningsförbund
Dnr 2012.0085.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVS) har tagit fram ett
förslag till revidering av förbundsordningen att gälla från och med 2013.
Revideringarna gäller bland annat ersättningar till förtroendevalda.
Styrelsen beslutade att överlämna förslaget att diskutera vid samrådet
med huvudmännen. Under samrådsmötet med huvudmännen tillstyrktes
de förändringar som förslaget innebär.

Beslutsunderlag
NVS, minnesanteckningar från samrådsmöte den 12 april 2012
NVS, protokoll den 16 mars 2012, § 8

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
förslaget till reviderad förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund antas att gälla från och med den 1 januari 2013.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 87

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Utredning om justering av tomtpriser
Dnr 2012.0090.206

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har genom
kommunfullmäktiges beslut den 4 december 2006, § 200, erhållit ett
beredningsuppdrag avseende den årliga prövningen i samband med
budgeten om principer för försäljning av tomtmark.
NVK har beslutat att föreslå Norbergs kommun att inte höja
tomtpriserna, varken för villatomter eller för industrimark. De nuvarande
riktlinjerna för prissättning fortsätter att gälla tillsvidare. Vid försäljning
av industrimark börjar kommunen tillämpa den modell som tillämpas i
Avesta, varvid köpebrev inte utfärdas förrän byggnationen påbörjats.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 31 maj 2012, § 95

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Tomtpriserna höjs inte, varken för villatomter eller för industrimark. De
nuvarande riktlinjerna för prissättning fortsätter att gälla tillsvidare. Vid
försäljning av industrimark börjar kommunen tillämpa den modell som
tillämpas i Avesta, varvid köpebrev inte utfärdas förrän byggnationen
påbörjats.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 88

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Yttrande över remiss om Fagersta kommuns
översiktsplan
Dnr 2012.0086.212

Sammanfattning av ärendet
För synpunkter på mellankommunala frågeställningar i samband med
aktualitetsprövning av översiktsplanen för Fagersta kommun föreligger
remiss från Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning. Yttrande
ska ha inkommit senast den 30 september 2012.
Ledningskontoret föreslår att som remissynpunkt meddelas att
kommande tillväxt inom gruvnäringen och
transportfrågor/infrastrukturfrågor i samband med detta är en viktig
mellankommunal frågeställning som bör behandlas vid
aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 juli 2012

Beslut
Som remissynpunkt meddelas att kommande tillväxt inom gruvnäringen
och transportfrågor/infrastrukturfrågor i samband med detta är en viktig
mellankommunal frågeställning som bör behandlas vid
aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning (se remissmissiv)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 89

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Dialog om länsplan för Västmanland
Dnr 2012.0263.106

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att ta fram en Länsplan för Västmanland pågår.
Länsstyrelsen och Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har
inkommit med ett utkast för synpunkter senast den 1 september.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen och VKL, skrivelse inkommen den 19 juni 2012

Beslut
Allmänna utskottet tar del av utkast till Länsplan för Västmanland.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 90

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Webbkamera
Dnr 2008.0531.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav den 2 november 2009 kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag och därefter installera en webbkamera på
någon central plats i centrum som kan ge en överblick över hur det ser ut
för stunden i vår kommun. Fullmäktige beslutade även att kommunen
ska söka tillstånd hos länsstyrelsen innan en webbkamera installeras i
Norbergs centrum.
Då länsstyrelsen inte kommer att bevilja en ansökan som avser
webbkamera som gör det möjligt att identifiera personer föreslår
ledningskontoret i stället att en webbkamera installeras på försök i
Mimerlaven med vybild över centrala Norberg. Försöket avser ett år och
handläggs av informationsgruppen. Åtgärden finansieras av
ledningskontoret och informationsverksamheten ansvarar.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2012

Beslut
Webbkamera installeras i Mimerlaven på försök i ett år enligt
ledningskontorets förslag.

Kopia till:
Informationsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 91

Meddelanden (extra ärende)




















Justerare

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Ordförandens muntliga meddelanden:
o Meddelanden för att planerad lekplats ska byggas har
inkommit.
o Ett möte har genomförts med privat fastighetsägare på
Kornettgatan.
o Trafikverkets generaldirektör har inbjudits. Tillsammans
med Skinnskatteberg ska seminarium som riktar sig till
företagare anordnas.
Kanslichefens muntliga meddelande:
o Information om inlämnat initiativ till folkomröstning om
planerad lekplats.
Länsstyrelsen, minnesanteckningar från åtgärdsplanering 20142025 för Skinnskattebergs, Fagersta och Norbergs kommuner 21
juni 2012
Brottsförebyggande rådets minnesanteckningar från den 27 april
2012
Centrala samverkansgruppens protokoll den 9 maj 2012
Norra Västmanlands Ekonominämnd (NVE), protokoll den 27
mars 2012
NVE, protokoll den 10 maj 2012
Intresseföreningen Bergslagets protokoll från styrelsemöte den
14 juni 2012
Intresseföreningen Bergslagets protokoll från styrelsemöte den
25 april 2012
Intresseföreningen Bergslagets protokoll från årsmöte den 25
april 2012
Kommunala handikapprådets protokoll den 29 maj 2012
Kollektivtrafiknämndens protokoll den 21 maj 2012
Kanslichefens beslut den 19 juni 2012, Kommunhuset, reception
och öppettider m. m. fr o m den 1 augusti 2012
Kommunala pensionärsrådets protokoll den 30 maj 2012
Lanstinget Västmanland, Samverkansgruppen, Länsstrategi för
folkhälsoarbetet i Västmanland, minnesanteckningar den 12 juni
2012
Leader Bergslagens protokoll från årsstämma den 25 april 2012
Lönenämndens protokoll den 13 april 2012
Kommunstyrelseordförandegruppens minnesanteckningar den
13 respektive 23 april 2012

Utdragsbestyrkande

29(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

§ 91 (forts.)





















Kollektivtrafikberedningens minnesanteckningar den 18 juni
2012
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK),
direktionens protokoll den 26 april 2012
NVK, direktionens protokoll den 31 maj 2012
NVK, direktionens protokoll den 28 juni 2012
Norra Västmanlands Samordningsförbundets (NVSF) protokoll
den 12 april 2012
NVSF, protokoll den 15 juni 2012
Norra Västmanlands Utbildningsförbundet (NVU), direktionens
protokoll den 20 juni 2012
NVU, direktionens protokoll den 25 april 2012
Näringslivsrådets minnesanteckningar den 8 maj 2012
Program för studiebesök i Pajala 15–16 maj 2012
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionens protokoll
den 31 maj 2012
Valnämndens protokoll den 9 maj 2012
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN),
protokoll den 27 mars 2012
VDMBN, protokoll den 8 maj 2012
VDMBN, protokoll den 12 juni 2012
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL),
personalberedningens mötesanteckningar den 11 maj 2012
VKL, protokoll från förbundsmöte den 4 maj 2012
VKL, styrelseprotokoll den 4 maj 2012
VKL, styrelseprotokoll den 13 juni 2012
Västmanlands Lokaltrafik AB, styrelseprotokoll den 1 juni 2012

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 92

Sammanträdesdatum
2012-08-27, 29

Allmänna utskottets effektmål, budget och plan
2013–2015 (extra ärende)
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om målområden och inriktningsmål.
Respektive utskott ska ta fram 1–2 effektmål per delverksamhet för de
inriktningsmål som är relevanta för utskottets verksamhet och antalet
indikatorer som är jämförbara med andra kommuner ska öka.
Ledningskontoret har tagit fram förslag till effektmål för allmänna
utskottet och föreslår att förslag till effektmål för allmänna utskottet
budget och plan 2013–15 fastställs samt att 125 000 kronor årligen
anvisas i kommunstyrelsens budget, anslaget för medlemsavgifter m.m.
för deltagande i regelbundna undersökningar enligt förslag.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 augusti 2012

Beslut
Allmänna utskottet tar del av förslaget till effektmål inför budget och
plan 2013–2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(31)

