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§ 115

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Nytt ärende: Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i Kommunala
pensionärsrådet tas upp som ärende 28

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Presentation av ny beredskapssamordnare
Sammanfattning av ärendet
Anna Nilsson, ny beredskapssamordnare för Norbergs kommun, deltar
för att presentera sig.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av presentationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Svar på medborgarförslag om heltid för
kommunanställda
Dnr 2011.0163.914

Sammanfattning av ärendet
Mikael Björlestrand har inkommit med ett medborgarförslag om rätt till
heltid för anställda i kommunen. Förslaget innebär att alla tjänster i
kommunen ska vara heltid och att deltid ska ses som en möjlighet.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget bifalls delvis på
så sätt att de tjänster som utannonseras bör omfatta 100 % alternativt att
medborgarförslaget om heltid för kommunanställda avslås.
Tf personalchef deltar för att redogöra för ledningskontorets förslag.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2012
KPMG, Utvärdering heltidsprojektet, daterad den 16 januari 2012
Fullmäktiges protokoll den 5 december 2011, § 130
Medborgarförslag inkommet den 11 november 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till ledningskontorets förslagsalternativ att
medborgarförslaget om heltid för kommunanställda bifalls delvis på så
sätt att de tjänster som utannonseras bör omfatta 100 % samt att
kommunstyrelsen föreslås ge ledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för och komma med ett förslag till ett större
heltidsprojekt att redovisas senast mars 2013.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
och komma med ett förslag till ett större heltidsprojekt att
redovisas senast mars 2013.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Medborgarförslaget om heltid för kommunanställda bifalls delvis
på så sätt att de tjänster som utannonseras bör omfatta 100 %.
Kopia till: Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Introduktion av nyanställda
Dnr 2012.0138.946

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till riktlinjer vid introduktion har tagits fram. Några
gemensamma riktlinjer för hela kommunen finns inte utan varje
förvaltning har sina egna riktlinjer vid introduktion. Förslaget kan ses
som ett komplement till förvaltningarnas riktlinjer.
Tf personalchef deltar för att redogöra för ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2012

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till
riktlinjer vid introduktion.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslaget till riktlinjer vid introduktion antas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Pensionsförmåner för förtroendevalda
Dnr 2011.0095.900

Sammanfattning av ärendet
En ny rekommendation för förlorade pensionsförmåner har tagits fram
av Sveriges Kommuner och Landsting. I dagsläget erhåller
förtroendevalda utöver belopp för förlorad arbetsinkomst ett tillägg på
3,5 procent som kompensation för förlorad pensionsförmån.
Svenska kommunförbundet anser att en ersättning motsvarade 4,5
procent på den årliga ersättningen för förlorad arbetsinkomst ryms inom
lagens krav på skälig ersättning.
Tf personalchef deltar för att redogöra för ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2012
Allmänna utskottets protokoll den 15 juni 2011, § 73

Beslut
En ersättning motsvarande 4,5 procent på den årliga ersättningen för
förlorad arbetsinkomst gäller från och med 2012 och utbetalas 2013.

Kopia till:
Personalsektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2012.0003.901

Justerare

Nr Beslut
32. Avtal om servitut – att få
nyttja och behålla befintliga
vattenledningar, Tinget 7 och
Spännarhyttan 2:6. Avtalet är
tecknat med Johan T
Bengtsson AB.

Beslutsdatum
2012-08-23

Delegat
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

33. Avtal om servitut – att få
nyttja och behålla befintliga
vattenledningar, Tinget 7 och
Spännarhyttan 2:22. Avtalet
är tecknat med Berg &
Byggteknik i Norberg AB.

2012-08-24

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

34. Avtal om servitut – att få
nyttja och behålla befintliga
vattenledningar, Tinget 7 och
Spännarhyttan 2:16. Avtalet
är tecknat med Peter
Johansson Fastigheter AB.

2012-09-06

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

35. Ansökan om övrigt
inskrivningsärende gällande
avtalsservitut – ledningar på
fastighet. Tinget 7 och
Spännarhyttan 2:6, 2:16 ,
2:22. Avtalen är tecknade
med Johan T Bengtsson AB,
Berg & Byggteknik i Norberg
AB, Peter Johansson
Fastigheter AB.

2012-09-10

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-10-31

§ 120 (forts.)
36. Överenskommelse om att
rekvirera via internet med elegitimation.

2012-09-24

Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

37. Fullmakt KPA Direkt och
KPA Pension Direkt.

2012-09-24

Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet














Ordförandens muntliga meddelanden:
o Inbjudan till allmänna utskottet att göra studiebesök på
Seco Tools
o Migrationsverket har informerat om asylboende i
Kärrgruvan
o Kommande ärende om lekpark
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, Redovisning av
kommunstyrelsens utvecklingsmedel och medel till
medlemsavgifter, avgifter till diverse utvecklingsorgan,
utvecklingsstöd m.m.
Intresseföreningen Bergslaget, protokoll från styrelsemöte den 6
september 2012.
Kollektivtrafiknämndens protokoll den 25 september 2012.
Arne Pettersson, Kortfattad rapport från extra stämma
Västmanlands Kreditgarantiförening den 15 oktober 2012.
Västmanland-Dalarna lönenämnds protokoll den 21 september
2012.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, Budgetuppföljning per
den sista september med helårsprognos 2012, daterad den 19
oktober 2012.
Norra Västmanlands Ekonominämnd, protokoll från den 20
september 2012.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, direktionens
protokoll från den 27 september 2012.
Norra Västmanlands Samordningsförbund, protokoll från den 13
september 2012.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, protokoll från
den 28 augusti 2012.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Allmänna utskottets effektmål, budget och plan
2013–2015
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 arbetat fram förslag till effektmål m. m. och
föreslår att förslag till effektmål för allmänna utskottet, budget och plan
2013-15 fastställs, samt att 125 000 kronor årligen anvisas för deltagande
i regelbundna undersökningar för framtagande av indikatorer.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 augusti 2012

Beslut
1. Förslag till allmänna utskottets effektmål till budget och plan
2013-2015 fastställs.
2. 125 000 kronor anvisas årligen i kommunstyrelsens budget,
anslaget för medlemsavgifter m. m. för deltagande i regelbundna
undersökningar enligt förslag.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 123

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013
Dnr 2012.0139.942

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att utskotten har getts i uppdrag att till
nästa sammanträde inkomma med förslag till användning av
kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013 att tas upp kommande
sammanträde.

Beslut
Åtgärden godkänns.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Redovisning av användning av attraktivitetsmedel
2012
Dnr 2012.0026.942

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF), kultur-, idrotts- och
fritidsfövaltningen (KIFF), socialförvaltningen, ledningskontoret och
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har lämnat
redovisningar av åtgärder inom ramen för tilldelade attraktivitetsmedel
2012.

Beslutsunderlag
BUF, e-postmeddelande den 16 oktober 2012
BUF, skrivelse, Redovisning av attraktivitetsmedel för Centralskolan
KIFF, tjänsteskrivelse den 21 september 2012
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2012
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 oktober 2012
NVK, skrivelse daterad den 19 oktober 2012

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisningar av användning av
attraktivitetsmedel 2012.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Nedskrivning av fastigheter, kompletterande
beslut
Dnr 2012.0047.291

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att skriva ner värdet på
skolfastigheterna med 19,1 miljoner kronor. Nedskrivningen gör att
kommunens resultat blir negativt. Ledningskontoret föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att med hänvisning till synnerliga skäl,
kommunallagen 8 kap. § 5b punkt 3, ska reglering av det negativa resultat
som uppstår till följd av nedskrivning inte göras. Som synnerliga skäl
hänvisas till att den nedskrivning som gjorts innebär att Norberg skapat
förutsättningar för minskade framtida kostnader.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2012

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Med hänvisning till synnerliga skäl, kommunallagen 8 kap. § 5b punkt 3,
ska reglering av det negativa resultat som uppstår till följd av
nedskrivning inte göras.
Som synnerliga skäl hänvisas till att den nedskrivning som gjorts innebär
att Norberg skapat förutsättningar för minskade framtida kostnader.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Förlängning av lån till Norbergs bollklubb
Dnr 2011.0146.821

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att Norberg/Högfors FK beviljas förlängning
på beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om 500 000 kronor till den
31 december 2012 då lånet upptas till ny behandling samt att inom
samma tid ska regelverk om lån till föreningar tas fram.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 5 december 2011, § 138

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
ges i uppdrag att inför ärendets behandling av kommunstyrelsen redovisa
de kostnader som föreningen har rapporterat till kommunen samt
redovisa kommunens eventuella övriga lån till föreningar, att
ställningstagande om förslag till fullmäktige om förlängning av lånet till
Norbergs bollklubb alternativt avskrivning av lånet överlämnas till
kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen föreslås ge Norra
Västmanlands ekonomiförvaltning i uppdrag att ta fram förslag till
regelverk om lån till föreningar att redovisas senast september 2013.

Beslut
1. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning ges i uppdrag att inför
ärendets behandling av kommunstyrelsen redovisa de kostnader
som föreningen har rapporterat till kommunen samt redovisa
kommunens eventuella övriga lån till föreningar.
2. Ställningstagande om förslag till fullmäktige om förlängning av
lånet till Norbergs bollklubb alternativt avskrivning av lånet
överlämnas till kommunstyrelsen.
Förslag till kommunstyrelsen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning ges i uppdrag att ta fram
förslag till regelverk om lån till föreningar att redovisas senast september
2013.
Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Ansökan om bidrag från Brottsofferjouren
Dnr 2012.0110.114

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren har inkommit med ansökan om verksamhetsstöd för
2013 på 27 000 kronor.

Beslutsunderlag
Brottsofferjouren, skrivelse inkommen den 28 september 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Brottsofferjouren beviljas verksamhetsstöd för
2013 på 27 000 kronor, att pengarna tas ur anslaget Medlemsavgifter
m.m. samt att ordföranden ges i uppdrag att verka för att stödet
fortsättningsvis hanteras av Västmanlands Kommuner och Landsting.

Beslut
1. Brottsofferjouren beviljas verksamhetsstöd för 2013 på 27 000
kronor.
2. Pengarna tas ur anslaget Medlemsavgifter m.m.
3. Ordföranden ges i uppdrag att verka för att stödet
fortsättningsvis hanteras av Västmanlands Kommuner och
Landsting.

Kopia till:
Brottsofferjouren
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Åtkomst till surfzonerna
Dnr 2009.0295.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 6 december 2010, § 182 beslutat om
kostnadsfri trådlös internetuppkoppling vid biblioteket och turistbyrån.
Vid uppföljningen avseende 2011 beslutade kommunstyrelsen om ett
uppdrag om hur åtkomsten till internetuppkoppling i surfzonerna kan
underlättas.
Ledningskontoret föreslår att täckningen skall förbättras vid Torget samt
att IT-avdelningen ges i uppdrag att genomföra förbättrad gruppaccess i
kommunhusets mötesrum, rum 1 samt sessionssalen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 51

Beslut
1. Täckningen skall förbättras vid Torget.
2. IT-avdelningen ges i uppdrag att genomföra förbättrad
gruppaccess i kommunhusets mötesrum, rum 1 samt
Sessionssalen.

Kopia till:
IT-service
Turistinformationen
Växeln
Informationsgruppen
Receptionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Sammanträdesdatum
2012-10-31

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 oktober 2012

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Sammanträdesdagar 2013
Dnr 2012.0140.913

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget
innehåller inte datum för allmänna utskottets utvecklingskonferens som
brukar hållas i mitten av februari eller datum för fullmäktiges temamöte
som brukar hållas i början av februari.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att
kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens sammanträden
ska börja klockan 14.

Beslut
Förslag till sammanträdesdagar 2013 för allmänna utskottet antas.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till sammanträdesdagar 2013 för kommunstyrelsen antas
med ändringen att kommunstyrelsens sammanträden ska börja
klockan 14.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till
sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige.

Kopia till:
Vaktmästeriet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Återrapportering av företagsskylt vid Norbergs
infart
Dnr 2011.0161.141

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att en företagsskylt ska uppföras utmed
riksväg 68 samt att återrapportering av uppdraget ska ske efter
sommaren 2012. Uppförandet av skylten har försenats. Tillväxtgruppen i
norra Västmanland (TVG) har skickat ut ett brev till företag med
information om skylten. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
(NVK) har övertagit ärendet och har lämnat en lägesrapport.

Beslutsunderlag
TVG, skrivelse daterad den 3 oktober 2012
NVK, e-postmeddelande den 24 september 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 182

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 132

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Omprövning av kontaktperson för Kärrgruvan
Dnr 2011.0016.914

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behandlade den 7 juni 2011 ett medborgarförslag
om att bevara Kärrgruvan levande. Fullmäktige beslutade att en
kontaktperson för företrädarna för Kärrgruvans skulle utses och att
beslutet ska omprövas av kommunstyrelsen efter ett år. Kommunens
informatör/utredare utsågs av ledningskontoret. Kontakt fanns under
hösten 2011. Tjänsten drogs in 2012 och kommunkansliet bedömer att
efterfrågan på kontaktperson varit låg.
Ledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att besluta att
verksamheten med kontaktperson för företrädarna för Kärrgruvans
invånare avslutas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2012
Fullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 63

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Verksamheten med kontaktperson för företrädarna för Kärrgruvans
invånare avslutas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 133

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Åtgärder med anledning av utmärkelsen årets
företagarkommun
Dnr 2012.0127.140

Sammanfattning av ärendet
Norberg har utsetts till årets företagarkommun 2012. Ledningskontoret
har tagit fram en redovisning av åtgärder som har vidtagits med
anledning av utmärkelsen.
Kostnaden för åtgärderna är cirka 55 000–65 000 kronor. Finansiering
sker i första hand ur anslagen kommunstyrelsens utvecklingsmedel och
medlemsavgifter m.m. och i andra hand ur ledningskontorets anslag.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse den 29 oktober 2012

Beslut
Åtgärdsrapport och förslag till finansiering godkänns.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 134

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Ny upphandlingspolicy
Dnr 2012.0025.973

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsenheten i Avesta har utarbetat ett förslag till ny
upphandlingspolicy. Upphandlings- och inköpspolicyn fastslår syftet
med den gemensamma upphandlings- och inköpsverksamheten och
reglerar det ansvar som skall gälla inom kommunen. Vidare redovisas
målet för samverkan, hur man ska nå målet och de upp
handlingsprinciper som ska gälla. Policyn beskrivet också de miljö-,
sociala- och etiska krav som ska användas vid upphandlingar samt den
affärsetik som ska tillämpas.
Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att
begreppen kvalitet och säkerhet är lika viktiga för kommunen som
kostnadseffektivitet och därför ska skrivas in i policyns målparagraf.
Avesta kommun har inkommit med en revidering av förslaget till policy
för upphandling och inköp med komplettering av krav enligt Norberg
kommuns önskemål.

Beslutsunderlag
Avesta kommun, skrivelse inkommen den 28 september 2012
Fullmäktiges protokoll den 5 mars 2012, § 5

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Reviderad upphandlingspolicy antas att gälla för Norbergs kommun.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 135

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Motion om bildande av ”stor-NVU" – en med
Fagersta och Skinnskattebergs kommuner
gemensam organisation för grund- och
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen
Dnr 2012.0116.910

Sammanfattning av ärendet
Ulrica Persson (V) och Henning Bask (S) har inkommit med en motion
om att bilda ett stor-NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) en gemensam organisation för grund- och gymnasieskolan samt
vuxenutbildningen för Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 1 oktober 2012, § 76
Motion inkommen den 20 september 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag
att ta upp frågan i kommunstyrelseordförandegruppen.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att ta upp frågan i
kommunstyrelseordförandegruppen.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 136

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Ändring av timavgift för Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnds offentliga kontroll av
livsmedel
Dnr 2011.0075.406

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har vid
revision av den offentliga livsmedelskontrollen, som utförts av
länsstyrelserna i Dalarna och Västmanlands län, fått en allvarlig avvikelse
på den punkt som rör uttag av kontrollavgift. Länsstyrelserna har
bedömt att den avgift som tas ut inte överensstämmer med
kontrollförordningen och de krav som finns på att det är
livsmedelsföretagen som ska betala för hela kontrollen. Man menade att
en del av kontrollen verkar vara skattefinansierad och att så inte får ske.
VDMBN har i svar till de båda länsstyrelserna bekräftat att taxan nog
inte blivit korrekt och att man har som ambition att korrigera denna så
att en ny taxa beslutas och så att en korrekt offentlig avgiftsfinansierad
kontroll ska kunna ske från och med 2013.
VDMBN hemställer att kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och
Norbergs kommuner beslutar enligt följande:
1. I taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedel
fastställs en ny timavgift att gälla från och med 1 januari 2013 till
935 kronor per timme för normal offentlig kontroll och extra
kontroll inom livsmedelsområdet
2. I taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedel ersätter
nuvarande skrivning i 4 § med följande text:
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår/avgiftsår
besluta att justera timavgiften i nämndens taxor med en
procentsats som maximalt motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex,
"Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror", totalt) med
juni som jämförelsemånad. Basmånad för indexuppräkning är
juni månad 2012.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 2 oktober 2012, § 85

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-10-31

§ 136 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. I taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedel
fastställs en ny timavgift att gälla från och med 1 januari 2013 till
935 kronor per timme för normal offentlig kontroll och extra
kontroll inom livsmedelsområdet
2. I taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedel ersätter
nuvarande skrivning i 4 § med följande text:
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår/avgiftsår
besluta att justera timavgiften i nämndens taxor med en
procentsats som maximalt motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex,
"Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror", totalt) med
juni som jämförelsemånad. Basmånad för indexuppräkning är
juni månad 2012.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 137

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Revidering av Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds reglemente avseende
medlemskommunernas möjlighet till styrning och
inflytande
Dnr 2012.0022.900

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen i Avesta har granskat hur styrning sker av
kommunalförbund och gemensamma nämnder. Den sammanfattande
slutsatsen i revisorernas granskning är att kommunen saknar en
tillfredsställande styrning av förbund och gemensamma nämnder.
Kommunen utnyttjar inte de möjligheter till styrning och inflytande som
finns enligt kommunallagen.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) föreslår
kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta respektive Norberg att besluta om
komplettering av reglemente för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd § 3 med följande stycken:
Ärenden i nämnden får väckas av medlem i den gemensamma nämnden
genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse.
Nämnden ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om att
ändra befintlig verksamhet eller om ändringen är av principiell
beskaffenhet, av större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.
Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i nämnden äger rätt att
ställa frågor och interpellationer inom nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 28 augusti 2012, § 71

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-10-31

§ 137 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Reglemente för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd § 3
kompletteras med följande stycken:
Ärenden i nämnden får väckas av medlem i den gemensamma nämnden
genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse.
Nämnden ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om att
ändra befintlig verksamhet eller om ändringen är av principiell
beskaffenhet, av större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.
Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i nämnden äger rätt att
ställa frågor och interpellationer inom nämndens verksamhetsområde.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 138

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Revidering av Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds förbundsordning
avseende medlemskommunernas möjlighet till
styrning och inflytande
Dnr 2012.0121.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) har föreslagit att
förbundsordningen 9 § kompletteras med innehåll som medger möjlighet
för ledamot i medlemskommuns kommunfullmäktige att ställa frågor
och interpellationer till direktionen.

Beslutsunderlag
SDR, direktionens protokoll den 31 maj 2012, § 22

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Revideringarna i 9 § i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
förbundsordning godkänns enligt förslag.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 139

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna
för torghandeln
Dnr 2012.0129.308

Sammanfattning av ärendet
Lagen om tillfällig försäljning upphörde i september 2012. Därför krävs
vissa ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln.
NVK har föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
anta ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel enligt
förslag.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 27 september 2012, § 173

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Förslag till ändringar av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel
antas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 140

Sammanträdesdatum
2012-10-31

FAHNS-kommunernas gemensamma yttrande
om Godsstråket genom Bergslagen
Dnr 2012.0118.532

Sammanfattning av ärendet
Ett för FAHNS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg
och Skinnskatteberg) yttrande om Trafikverkets förstudie Godsstråket
genom Bergslagen har tagits fram.

Beslutsunderlag
Fagersta kommun, FAHNS-kommunernas gemensamma yttrande
gällande Godsstråket genom Bergslagen

Beslut
Allmänna utskottet antar yttrandet.

Kopia till:
Fagersta kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 141

Sammanträdesdatum
2012-10-31

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i
Kommunala pensionärsrådet
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i Kommunala pensionärsrådet.

Beslut
Ulf Olofsson (C) utses till ersättare i Kommunala pensionärsrådet under
perioden 2011–2014.

Kopia till:
Ulf Olofsson
Kommunala pensionärsrådet
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(32)

