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§ 142

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 5: Redovisning av delegationsbeslut tas upp som ärende
4
 Ärende 7: Deltagande i Earth Hour 2013 tas upp som ärende 5
 Ärende 9: Sammanträdesplan, datum för utvecklingskonferens
tas upp som ärende 6
 Nytt ärende: Uppdrag till barn- och utbildningsutskottet om
Kärrgruvans skola tas upp som ärende 18

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Almänna utskottets budget för 2013 med plan för
2014 och 2015
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 22 oktober 2012, § 136 beslutat att
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens allmänna utskott tilldelas ett
anslag på 13 623 000 kronor år 2013, 14 405 000 kronor år 2014 och
14 694 000 kronor år 2015 under förutsättning att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige har den 12 november 2012, § 86 beslutat enligt förslaget i
denna del.
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning (NVE) har upprättat ett
förslag till budget för kommunstyrelsens politiska del och allmänna
utskottet för 2013 samt plan för 2014 och 2015.

Beslutsunderlag
NVE, Kommunstyrelsens politiska del och allmänna utskottet

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till budget för kommunstyrelsens politiska del och allmänna
utskottet för 2013 samt plan för 2014 och 2015 antas.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Redovisning av delegationsbeslut 2012
Dnr 2012.0003.901
Nr Beslut
38. Ansökan
lantmäteriförrättning
Norberg Resedan 1 –
avstyckning m.m. (SBO)

Beslutsdatum
2012-10-08

Delegat
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Deltagande i Earth Hour 2013
Dnr 2012.0149.860

Sammanfattning av ärendet
Den 23 mars 2013 klockan 20:30 – 21:30 släcks ljuset för klimatet under
evenemanget Earth Hour. Världsnaturfonden har inbjudit alla Sveriges
kommuner att delta. Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens
allmänna utskott beslutar om kommunens deltagande. Deltagande sker
genom nedsläckning samt information i interna nyhetskanaler.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2012

Beslut
Norbergs kommun anmäler sitt deltagande i Earth Hour 2013.

Kopia till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Eva-Lena Silva
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Polismyndigheten, Fagersta och Norberg
Lönechefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Sammanträdesplan, datum för
utvecklingskonferens
Dnr 2012.0140.913

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har den 31 oktober 2012, § 130 beslutat om
sammanträdesdagar för 2013. Beslutet innehöll inte datum för allmänna
utskottets utvecklingskonferens.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottets utvecklingskonferens hålls
den 7 februari 2013.

Beslut
Utvecklingskonferens 2013 hålls den 7 februari.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda
Dnr 2011.0095.900

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har tillsammans med assistenter från förvaltningarna
fått i uppdrag att ta fram förslag till revideringar av bestämmelser om
ersättningar till förtroendevalda som gäller sedan den 1 januari 2007 efter
beslut i kommunfullmäktige § 207/06.
Ledningskontoret har föreslagit att de reviderade bestämmelserna om
ersättningar till förtroendevalda antas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderade bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda
med följande ändringar:
1. Tydliggöranden om reseersättning, ordförandens frånvaro,
förlorad arbetsinkomst samt vilka uppdrag som ska ingå i
månadsarvode.
2. Om förtroendevald har två möten samma dag utgår ersättning
för förberedelser för båda mötena endast om de har olika
innehåll.
3. Ersättning vid resor som överstiger 3 kilometer.
4. Vissa smärre ändringar.

Beslut
Förslaget till reviderade bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda ändras i enlighet med yrkandet.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Allmänna utskottets förslag till reviderade bestämmelser om ersättningar
till förtroendevalda antas.
Kopia till:
Personalsektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Meddelanden













Ordförandens muntliga meddelanden
o Informationsmöte om asylboende hölls måndagen den 26
november i Kärrgruvans skola.
o Seminarium om projekt Bergskedjan hölls den 27
november.
o Deltagande vid länsstyrelsen ledningsforum.
o Kommunstyrelsens ordförande tar första spadtag med
Ann Eriksson VD på Statens Bostadsomvandling för nya
trygghetsboendet fredagen den 30 november.
Centrala samverkansgruppens protokoll den 11 oktober 2012
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra
samverkansfrågor, protokoll den 5 oktober 2012
Brottsförebyggande rådets minnesanteckningar den 12 november
2012
Budgetuppföljning per den sista oktober med helårsprognos
2012 den 16 november 2012
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, direktionens
protokoll den 25 oktober 2012, § 179: Revidering av
budgetförslag 2013 och flerårsplan 2014-2015 för NVK efter
samråden med Fagersta respektive Norbergs kommuns
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund,
förbundsdirektionens protokoll den 25 oktober 2012
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, förbundsdirektionens
protokoll den 26 september 2012
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds protokoll den 18
oktober 2012
Landstinget Västmanland, kollektivtrafikberedningens
minnesanteckningar den 6 november 2012

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Kommunal brandvattenförsörjning
Dnr 2012.0143.173

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har för kännedom fått en rapport om kommunal
brandvattenförsörjning från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) och Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (SDR)..

Beslutsunderlag
NVK:s och SDR:s skrivelse daterad den 5 november 2012

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten och inväntar ett beslutsunderlag
från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Finansiering av vård- och omsorgscollege
Dnr 2007.0267.619

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands kommuner och landstings kansli (VKL) erfar att länet för
lång tid framöver har ett stort personalbehov, ett stort behov av
kompetensutveckling samt fortsatt behov av verksamhetsutveckling
inom vård- och omsorgssektorn.
VKL rekommenderar kommunerna att besluta om att finansiera 0,5
tjänst för fortsatt uppdrag att förvalta och utveckla Vård och
omsorgscollege i Västmanland.

Beslutsunderlag
VKL, styrelseprotokoll den 6 september 2012, § 9

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Norbergs kommun medfinansierar 0,5 tjänst
för fortsatt uppdrag med summan 11 259 kronor och att pengarna tas ur
anslaget för medlemsavgifter.

Beslut
1. Norbergs kommun medfinansierar 0,5 tjänst för fortsatt uppdrag
med summan 11 259 kronor.
2. Pengarna tas ur anslaget för medlemsavgifter.

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Lekpark
Dnr 2010.0251.332

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har beslutat att
avbryta projekt att anlägga en lekplats vid Norbergsån samt överlämnar
till kommunstyrelsen i Norbergs kommun att ta ställning till om man vill
gå vidare på något sätt och så fall hur.
Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram ett förslag till omtag i
lekparksfrågan och föreslår att allmänna utskottet beslutar enligt
följande:
1. Ledningskontoret ges i uppdrag att genomföra en omröstning
om placering av lekpark/mötesplats med informationsinsats
m.m. enligt förslaget.
2. Kostnaderna för omröstning via hemsidan om 15 000 kronor
finansieras ur ledningskontorets utvecklingsmedel.
3. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag
att förutom placering vid ån ta fram två ytterligare alternativ för
lekparkens/mötesplatsens placering.
4. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
när kommunstyrelsen har fattat beslut om placering ta fram en
plan för utveckling av lekparken/mötesplatsen samt att påbörja
projektet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse daterad den 13 november 2012
NVK, direktionens protokoll den 30 augusti 2012, § 152

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar om tillägget att barn upp till 18 år inbjuds till
öppet hus för omröstning om lekredskap.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-11-28

§ 151 (forts.)
Beslut
1. Ledningskontoret ges i uppdrag att genomföra en omröstning
om placering av lekpark/mötesplats med informationsinsats
m.m. enligt förslaget.
2. Kostnaderna för omröstning via hemsidan om 15 000 kronor
finansieras ur ledningskontorets utvecklingsmedel.
3. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag
att förutom placering vid ån ta fram två ytterligare alternativ för
lekparkens/mötesplatsens placering
4. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
när kommunstyrelsen har fattat beslut om placering ta fram en
plan för utveckling av lekparken/mötesplatsen samt att påbörja
projektet.
5. Barn upp till 18 år inbjuds till öppet hus för omröstning om
lekredskap.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Erik Lehto
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Ansökan om kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Dnr 2012.0139.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har utvecklingsmedel att använda för särskilda
satsningar och projekt. I budgeten anges att dessa skall fördelas till
satsningar och projekt som bidrar till att nå kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens uppsatta mål. Verkställighet av översiktsplanen,
energi- och klimatstrategin samt tillväxtprogrammet är prioriterade
områden. Under budgetperioden ska i övrigt följande områden vara i
fokus vid beslut om utvecklingsmedel: sänka ungdomsarbetslösheten och
minska barnfattigdomen, erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och
förbättra folkhälsan hos våra medborgare.
Kommunstyrelsens utskott har fått i uppdrag att ansöka om medlen.
Kommunstyrelsens ordförande och kanslichefen har gemensamt
upprättat ett förslag för allmänna utskottets räkning och föreslår
utskottet att besluta enligt följande:
1. Fortsatt arbete med utvecklingsplan för Prostudden 250 000
kronor
 Arbetet påbörjas 2012
2. Tomter i Klackberg 100 000 kronor
 Medel till NVK:s förfogande för att öka synlighet av läge
och öka attraktiviteten
3. Sommarlovsentreprenörer 25 000 kronor
 Verksamhet även 2013
4. Tillväxtprogrammet 100 000 kronor
 Fortsatt verkställighet av beslutat program
5. Heltidsprojektet. Medel enligt senare formulerat förslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 16 november 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att punkt 2 ändras enligt följande: medel till
NVK:s förfogande för att öka synlighet av läge, öka attraktiviteten och
marknadsföring och att punkt 3 ändras till 30 000 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-11-28

§ 152 (forts.)
Beslut
Allmänna utskottet ansöker om utvecklingsmedel enligt följande:
1. Fortsatt arbete med utvecklingsplan för Prostudden 250 000
kronor
 Arbetet påbörjas 2012
2. Tomter till försäljning 100 000 kronor
 Medel till NVK:s förfogande för att öka synlighet av läge,
öka attraktiviteten och marknadsföring
3. Sommarlovsentreprenörer 30 000 kronor
 Verksamhet även 2013
4. Tillväxtprogrammet 100 000 kronor
 Fortsatt verkställighet av beslutat program
5. Heltidsprojektet. Medel enligt senare formulerat förslag.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Lägesrapport om uppföljning av översiktsplan
Dnr 2012.0029.212

Sammanfattning av ärendet
Norbergs nya översiktsplan (ÖP) antogs 5 december 2011 av
kommunfullmäktige och beslutet vann laga kraft 6 januari 2012.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har, av Ks au
2012/§18, getts i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett förslag till
hur genomförandet av översiktsplanen ska ske. Som ett resultat av
inledande förstudie föreslår miljö- och byggförvaltningen en annan
projektorganisation än vad som framgår i den ursprungliga
startpromemorian. Detta för att arbetet ska kunna bedrivas tids- och
resursmässigt effektivt.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, skrivelse daterad den 7
november 2012

Beslut
Den reviderade startpromemorian som styrdokument för arbetet med att
ta fram en genomförandeplan för översiktsplan 2011 godkänns.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Uppdrag till barn- och utbildningsutskottet att
presentera en plan för minskning av lokalyta per
elev
Dnr 2012.0047.291

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott har gett barn- och
utbildningsutskottet i uppdrag att under året presentera en plan för
minskning av lokalyta per elev till samma nivå som jämförbara
kommuner. Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att avvakta med
att presentera en plan för minskning av lokalyta per elev till
ombyggnadsarbetet på Centralskolan är klart och den planerade flytten
av grundskoleverksamheten från Kärrgruvans skola är genomförd.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 29 oktober 2012, § 77

Beslut
1. Allmänna utskottet tar del av barn- och utbildningsutskottets
rapport.
2. Uppdraget att presentera en plan för minskning av lokalyta per
elev till samma nivå som jämförbara kommuner ska redovisas
senast i mars 2013.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Medverkan vid Byggabomässa 2013
Dnr 2012.0053.942

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har tillsammans med
Fagersta kommun, deltagit på årets Byggabomässa i Västerås. Fagersta
kommun och TVG är överens om att även delta på nästa års mässa som
utställare. 2013 års mässa går av stapeln 20-22 september. TVG ställer nu
frågan till Norbergs kommun om kommunen är intresserad av att delta
på 2013 års Byggabomässa. TVG ser detta som ett unikt tillfälle att
marknadsföra både Fagersta och Norbergs kommuner som attraktiva
kommuner att bygga och bo i. Årets mässas faktiska kostnader är 15 000
kronor exklusive tryckkostnader.

Beslut
Norbergs kommun deltar inte i Byggabomässan 2013.

Kopia till:
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Kommunens styrprocess
Dnr 2012.0109.901

Sammanfattning av ärendet
Kanslisektionen har allmänna utskottets uppdrag att ta fram förslag till
målprocess.
Diskussion hålls i allmänna utskottet om bland annat vad som behöver
tydliggöras i nuvarande process och ansvarsfördelning.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 27, 29 augusti 2012, § 78
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2012

Beslut
Allmänna utskottet lämnar ett antal synpunkter till kanslichefen inför det
fortsatta arbetet med styrprocessen.

Kopia till:
Kanslichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Översyn av kostnadsfördelning avseende Norra
Västmanlands Utbildningsförbund
Dnr 2012.0142.619

Sammanfattning av ärendet
Ledningsutskotten/arbetsutskotten i Fagersta, Norbergs och
Skinnskattebergs kommun träffades i oktober i Skinnskatteberg för att
som ägarkommuner diskutera Norra Västmanlands Utbildningsförbund
(NVU). Skinnskattebergs kommun har inkommit med ett förslag till
beslut om tillsättande av tjänstemannagrupp för översyn av
kostnadsfördelningen mellan kommunerna avseende (NVU) enligt
följande:
1. En tjänstemannagrupp tillsätts med uppgift att se över
kostnadsfördelningen mellan kommunerna avseende
gymnasieskolan.
2. Tjänstemannagruppen ska bestå av kommunchef/kanslichefer
samt ekonomichefer från respektive kommun
3. Gruppen ska komma med eventuella förslag till förändringar
senast 1 maj 2013

Beslutsunderlag
Skinnskattebergs kommuns skrivelse inkommen den 12 november 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar om ett tillägg enligt följande:
Norbergs kommun förutsätter att bistånd tas från Norra Västmanlands
Utbildningsförbund i utredningen och att Skinnskattebergs kommun är
sammankallande för utredningsgruppen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2012-11-28

§ 157 (forts.)
Beslut
1. En tjänstemannagrupp tillsätts med uppgift att se över
kostnadsfördelningen mellan kommunerna avseende
gymnasieskolan.
2. Tjänstemannagruppen ska bestå av kommunchef/kanslichefer
samt ekonomichefer från respektive kommun
3. Gruppen ska komma med eventuella förslag till förändringar
senast 1 mars 2013
4. Norbergs kommun förutsätter att bistånd tas från Norra
Västmanlands Utbildningsförbund i utredningen och att
Skinnskattebergs kommun är sammankallande för
utredningsgruppen.

Kopia till:
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Ekonomichefen
Kanslichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 158

Sammanträdesdatum
2012-11-28

Uppdrag till barn- och utbildningsutskottet om
Kärrgruvans skola (extra ärende)
Dnr 2012.0151.611

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att grundskoleverksamheten i
Kärrgruvans skola flyttar ner till centrala Norberg.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet hemställer att barn- och
utbildningsutskottet till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2013
redovisar förslag till beslut avseende verksamheterna i Kärrgruvans skola
och att utskottets beslutsunderlag till kommunstyrelsen bör minst avse
konsekvenser för pedagogik, ekonomi, förskola, eventuell friskola samt
samhällsservice.

Beslut
1. Allmänna utskottet hemställer att barn- och utbildningsutskottet
till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2013 redovisar
förslag till beslut avseende verksamheterna i Kärrgruvans skola.
2. Utskottets beslutsunderlag till kommunstyrelsen bör minst avse
konsekvenser för pedagogik, ekonomi, förskola, eventuell
friskola samt påverkan på samhällsservice.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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