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Sammanträdesdatum
2013-01-23

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 januari 2013,
9.00-11.50

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande, Pratima Åslund (V), Arne
Pettersson (S), Christer Filipsson (FP), Kjell Karlsson (MP),
tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Tove Winqvist, kommunsekreterare,
Anita K. Karlsson, personalchef, §§ 1-3

Justerare

Arne Pettersson (S)

Justeringsdatum

Torsdag den 24 januari

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-21
Tove Winqvist

Ordförande

Åsa Eriksson
Justerare

Arne Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2013-01-23

Datum då anslaget sätts upp

2013-01-25

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontorets kanslisektion

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Tove Winqvist

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§1

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Nytt ärende: Norbergarn tas upp som ärende 20.
 Nytt ärende: Unwind-festivalen tas upp som ärende 21.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§2

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Rekryteringsplan inför pensionsavgångar
Dnr 2011.0094.902

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har tillsammans med ledningsgruppen fått i uppdrag
att ta fram förslag på åtgärder som behöver vidtas för att hantera
pensionsavgångarna.
Tre grupper med förslag till åtgärder har tagits fram.
Föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att ställa sig
bakom förslaget till åtgärder i Grupp 1 under 2013, Grupp 2 under 2014
och Grupp 3 under 2015.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse den 31 maj 2011
Allmänna utskottets protokoll den 15 juni 2011 § 72
Ledningskontorets skrivelse den 8 januari december 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att ställa sig bakom förslaget till åtgärder i
Grupp 1 under 2013, Grupp 2 under 2014 och Grupp 3 under 2015.

Kopia till:
Personalchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§3

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Plan för minskning av semesterlöneskulden
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har fått i uppdrag att se över möjligheten att minska
semesterlöneskulden.
Det finns lagar och avtal som reglerar uttag och sparande av semester.
Förslag för att minska semesterlöneskulden.
Föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att anta
personalchefens förslag för att minska semesterlöneskulden.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2012 § 23
Personalchefens skrivelse daterad den 11 december 2012

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar på återremiss med motiveringen om en
skarpare skrivning under punkt 2 för att förtydliga vad som gäller vid
ledighet.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att återremittera ärendet för ett förtydligande
under punkt 2 angående ledighet.

Kopia till:
Personalchefen
Ledningskontoret
Socialförvaltningen
Barn och utbildningsförvaltningen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Ekonomiska förutsättningar 2013-2015
Dnr 2012.1001.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har getts i uppdrag att till budgetberedningen i mars
2013 redovisa ett positivt förslag till åtgärder som kan vidtas för att nå ett
resultat på 1 000 000 kronor 2013.
Ekonomichefen redovisar prognostiserade skatteintäkter samt
statsbidrag för Norbergs kommun samt förändringar i cirkulär 12:71&72
befolkning.
Kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av redovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 17 december 2012 § 181
Ekonomisk sammanställning från Norra Västmalands
ekonomiförvaltning

Beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott har tagit del av redovisningen.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§5

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Redovisning av delegationsbeslut 2012
Dnr 2012.0003.901

Justerare

Nr Beslut
39. Avtal taxa för Norbergs
kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning,
Norbergsby 13:113. Avtalet
är tecknat med LPL
Förvaltning AB.

Beslutsdatum
2012-11-07

Delegat
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

40. Servitutsavtal med Andreas
Magnusson gällande
samutnyttjande av väg,
parkeringsområde och lastkaj
(Källskolan), Källan 1 och
Källan 3.

2012-11-16

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

41. Ansökan om inskrivning till
lantmäteriet (avtalsservitut),
Källan 1 och Källan 3.

2012-11-20

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

42. Nyttjande av tillfällig
parkering, 2013-02-09-201302-10. Avtalet är tecknat med
Föreningen
Engelsbrektsloppet.

2012-11-26

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

43. Köp av filmen ”Välkommen
till Norberg” av Oskar
Findahl för 7000 kronor
enligt förslag till
överenskommelse.

2012-12-28

Åsa Eriksson,
Kommunalråd,
Norbergs
kommun

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-01-23

44. Avtal med M4 Gruppen AB
2012-12-11
gällande brukningsavgift för
Norbergs kommuns allmänna
vatten- och
avloppsanläggning. Avtalstid
fr. .o. m. 17 juni 2011 tills
vidare (Stutbo 1:28).

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

45. Beslutattestanter och
ersättare 2013 för
kommunfullmäktige
respektive kommunstyrelsen.
.

Staffan Mood
kanslichef,
Norbergs
kommun

2012-12-27

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2012 den 14 januari 2013

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Redovisning av delegationsbeslut 2013
Dnr 2013.0003.901
Nr

Beslut

Beslutsdatum

Delegat

1.

Reviderade HR-rutiner vid
rekrytering av nya medarbetare

2013-01-01

Anita K
Karlsson,
Personalchef,
Norbergs
kommun

2.

Reviderade HR-rutiner vid
medarbetalsamtal.

2013-01-01

Anita K
Karlsson,
Personalchef,
Norbergs
kommun

3.

HR-rutiner vid oreglerad
tjänstledighet.

2013-01-01

Anita K
Karlsson,
Personalchef,
Norbergs
kommun

4.

HR-rutiner vid
avslutningssamtal.

2013-01-01

Anita K
Karlsson,
Personalchef,
Norbergs
kommun

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2013 den 15 januari 2013

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av redovisade delegationsbeslut.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Meddelanden


















Justerare

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Ordförandens muntliga meddelande:
o Det brev som skickades till Migrationsministern har
besvarats. Ett möte mellan migrationsverket och
kommunen ägde rum den 11 januari 2013.
o Information om betalningar för Citybanan
o Ny festival i Norberg
o Det planerade besöket på Seco blev inställt, på grund
av ombyggnationer, nytt besök planeras i mars 2013.
o Norbergs kommun har medverkat som föreläsare vid
den nationella konferensen Kommunens kvalitet i
korthet.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, direktionens
protokoll den 22 november 2012
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, direktionens
protokoll den 13 december 2012
Bergskraft Bergslagen stämmoprotokoll den 29 maj 2012
Centrala samverkansgruppens protokoll den 5 december
2012
Folkhälsorådets sammanträdesanteckningar den 4 december
2012
Intresseföreningen Bergslagets protokoll den 5 december
2012
Kollektivtrafiknämndens protokoll den 16 november 2012
Kommunala pensionärsrådets protokoll den 5 december
2012
Kommunala handikapprådets protokoll den 5 december 2012
KSO-gruppens minnesanteckningar den 26 november 2012
Lönenämndens protokoll den 26 november 2012
Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll den 3
december 2012
Norra Västmanlands Samordningsförbunds protokoll den 13
september 2012
Norra Västmanlands Samordningsförbunds protokoll den 26
november 2012
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds protokoll den 12
december 2012

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott





Sammanträdesdatum
2013-01-23

Avesta-Hedemora-Skinnskattebergs-Norberg styrgrupps
protokoll den 20 november 2012
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds protokoll den 13
december 2012
Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll
den 2 oktober 2012
Västmanland kommuner och landstings protokoll den 20
november 2012

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av redovisade meddelanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§8

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Långsiktig plan för Norbergs kommuns
bostadsbestånd
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har av
kommunstyrelsens allmänna utskott fått i uppdrag att ta fram en
långsiktig plan för kommunens bostadsfastigheter.
Förbundschefens och fastighetschefens gemensamma skrivelse
överlämnas till Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2012 § 29
NVK:s skrivelse den 13 december 2012
NVK:s förbundsdirektivs plan den 5 december 2012

Yrkanden
Åsa Erikson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas med motiveringen att de
politiska partierna ska få tid att diskutera frågan.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av skrivelsen och bordlägger frågan så att de
politiska partierna får tid att diskutera frågan.

Kopia till:
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§9

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Förslag till hyressubvention
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har getts i
uppdrag att senast under december 2012 lämna ett förslag på
hyressubvention med nedtrappning.
NVK bedömer det som mindre lämpligt att nu lägga ett förslag om
hyressubvention.
NVK har hos hyresgästföreningen i november påkallat hyresförhandling
både om hyresjusteringar i det vanliga bostadsbeståndet fr.o.m. den 1
mars 2013 och ingångshyror för trygghetsboendet fr.o.m. den 1
november 2013. NVK har påkallat högre hyreshöjningar för de 19
lägenheterna på Kornettgatan 9, än i genomsnitt i beståndet.
Hyresförhandlingarna påbörjas den 10 januari 2013.
Förhandlingsunderlaget för trygghetsboende är ännu inte klart då det
föreligger frågetecken mot Sbo:s hyreskalkyl avseende uthyrningsbara
bostadsytor. NVK anser att de bör invänta entreprenörens projektering
och att bygget kommit igång ordentligt innan de kommer med en
produktionskostandskalkyl.
Med anledning av NVK:s bedömning angående förslag till
hyressubvention begärs anstånd med att redovisa uppdraget till den 28
februari 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll den 3 oktober 2012 § 95
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds skrivelse den 17
december 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2013-01-23

§ 9 (forts)
Beslut
Allmänna utskottet beslutar att lämna NVK anstånd med att redovisa
uppdraget till den 28 februari 2013.

Kopia till:
NVK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 10

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Komplettering av lönenämndens reglemente
Dnr 2012.0022.900

Sammanfattning av ärendet
Vid KSO-gruppens möte den 21 september 2012 gjordes en genomgång
av styrning av kommunalförbund och gemensamma nämnder med
anledning av revisionsgranskning i Avesta kommun. Lönenämnden ingår
i granskningen.
Lönenämnden föreslår respektive fullmäktige att anta förslaget till
reviderat reglemente för Västmanland-Dalarnas lönenämnd.

Beslutsunderlag
Lönenämndens reglemente
Lönenämndens protokoll den 26 november 2012 § 37

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsens att föreslå fullmäktige att
anta förslaget till nytt reglemente för Västmanland-Dalarnas lönenämnd.

Kopia till:
Lönenämnden
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 11

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Begränsning av det egna kapitalet i Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund
Dnr 2012.0048.170

Sammanfattning av ärendet
Enligt § 16 i gällande förbundsordning får förbundet behålla ett positivt
ekonomiskt resultat för verksamhetsår. Resultatet läggs i det egna
kapitalet som ökar med motsvarande belopp. Underskott täcks på
motsvarande sätt upp av befintligt eget kapital som då minskar med
motsvarande belopp.
Ledningskontoret föreslår att det egna kapitalet för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (SDR) begränsas till ett belopp motsvarande 7
% av balansomslutningen för föregående verksamhetsår

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2012 § 30
SDR direktionens protokoll den 18 oktober 2012 § 33
Ledningskontorets skrivelse daterad den 9 januari 2013

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att det egna
kapitalet för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) begränsas
till ett belopp motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående
verksamhetsår.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 12

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Utvärdering av den nya politiska organsationen
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 2 maj 2012, § 54 om
ett uppdrag till ledningskontoret att under 2012 göra en enklare
utvärdering av det nya politiska organisationen med utgångspunkt i
anvisningar från ordförandegruppen om vad som ska utvärderas.
Ledningskontoret har genomfört utvärderingen och föreslår att allmänna
utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige at ta del av
utvärderingen.

Beslutsunderlag
Utvärdering från ledningskontoret den 20 december 2012
Ledningskontorets skrivelse daterad den 20 december 2012

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Allmänna utskottet tar del av utvärderingen och skickar vidare
utvärderingen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
kännedom.
2. Ledningskontoret får i uppdrag att under 2013 komplettera
utvärderingen med en översikt av de fördelar och nackdelar som
uppkommit samt belysa detta ur ett demokratiskt och ett
förvaltningsperspektiv.
3. Beslutet skickas till de politiska partierna för yttrande.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 13

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Diskussion om eventuellt införande av
ägardirektiv för Thorshammars Werkstads AB
Dnr 2012.0130.107

Sammanfattning av ärendet
På bolagsstämman för Thorshammars Werkstads AB 29 juni 2012
beslutades i paragraf 11 att i samband med att årsredovisningen hanteras
i fullmäktige bör även ägarens långsiktiga tanke med bolaget diskuteras.
Informellt enades Fullmäktige att allmänna utskottet diskuterar behovet
av ägardirektiv och eventuellt innehåll.
Ledningskontoret föreslår att allmänna utskottet diskuterar behovet av
ägardirektiv och eventuellt innehåll.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 10 december 2012 § 117
Thorshammars Werkstads bolagsstämmas protokoll den 29 juni 2012
§11
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012 § 145

Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kultur-, idrott- och fritidsutskottet att till
kommunstyrelsen i april 2013 ta fram förslag till ägardirektiv som bland
annat innehåller syftet med bolaget och en handlingsplan. Finansieringen
ska rymmas inom nuvarande aktieägartillskott eller kompletteras med
externa medel.

Kopia till:
Thorshammars Werkstads A
Kultur-, idrott- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 14

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Deltagande i projekt Mälaren- en sjö för miljoner
Dnr 2012.0083.106

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har fått en förfrågan om att delta i projektet
”Mälaren- en sjö för miljoner” som är ett initiativ från Mälarens
vattenvårdsförbund som också skal vara projektledare. Vår kommun är
”tillrinningskommun” till Mälaren, om än perifert. Det förutsätts inte att
man som enskild kommun måste bli medlem i Mälarens
vattenvårdsförbund för att delta i projektet. I förfrågan förutsätts dock
en medfinansiering motsvarande en krona per kommuninvånare under
2013 och 2014.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)har ombetts yttra
sig i frågan.
NVK anser att Norbergs kommun är för närvarande inte intresserad av
att delta i projektet Mälaren- en sjö för miljoner, men följer gärna
utvecklingen för ett eventuellt senare ställningstagande

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse daterad den 20 juni 2012
Mälarens vattenvårdsförbunds inbjudan inkommen den 26 juni 2012
NVK skrivelse daterad den 13 december 2012

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att Norbergs kommun är för närvarande inte
intresserad av att delta i projektet Mälaren- en sjö för miljoner, men
följer gärna utvecklingen för ett eventuellt senare ställningstagande.

Kopia till:
Mälarens vattenvårdförbund
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 15

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Ansökan om medfinansiering projekt
Bergskedjan
Dnr 2012.0122.141

Sammanfattning av ärendet
Ljusnarsbergs kommun har inkommit med ett erbjudande om att
medverka i projekt Bergskedjan. Projektet syftar till att inventera
förutsättningarna för en vidareförädling baserad på de råvaror som
kommer från de växande gruv- och mineralnäringarna i Bergslagen.
Allmänna utskottet beslutade den 3 oktober att delta i projektet
Bergskedjans samt en medfinansiering på 1 krona per kommuninvånare.
Projekttiden löper mellan 2013-01-09 till 2014-09-30 och kostnaden för
Norbergs kommun är 1 krona per invånare och år

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012 § 111
Projekt Bergskedjan skrivelse inkommen den 12 oktober 2012
Skrivelse inkommen den 13 december 2012

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att Norbergs kommun ej deltar i projekt
Bergskedjan eftersom syftet med projektet har ändrats.

Kopia till:
Ljusnarsbergs kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 16

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Yttrande gällande finansiering av halvtidstjänst
för Brottsofferjouren
Dnr 2012.0150.106

Sammanfattning av ärendet
En motion om finansiering av en halvtidstjänst för brottofferjouren har
inkommit till Fagerstas fullmäktige. Norbergs kommun och
Skinnskattebergs kommun bereds tillfälle att yttra sig.
Förslaget i motionen är att utreda möjligheten till att ge bidrag till en
halvtidstjänst för Brottsofferjouren.
Norbergs kommun tillfrågas om det finns intresse för att medfinansiera
en halvtidtjänst för Brottsofferjouren.
Ledningskontoret föreslår att den finansiering som redan görs till
brottsofferjouren på 27 000 kronor/år, är det som kommunen kan stödja
verksamheten med.

Beslutsunderlag
Motion inkommen till Fagersta kommunfullmäktige den 22 oktober
2012
Fagersta kommuns arbetsutskotts protokoll den 15 november 2012 § 58
Ledningskontorets skrivelse daterad den 10 januari 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att ställa sig bakom ledningskontorets förslag
att meddela Fagersta kommun att den finansiering som redan görs till
brottsofferjouren på 27 000 kronor/år, är det som kommunen kan stödja
verksamheten med.

Kopia till:
Skinskattebergs kommun
Fagerstas kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 17

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Köp av sandlada på ofri grund
Dnr 2012.0158.252

Sammanfattning av ärendet
Svenska kyrkan, Västerås stift, kontaktade hösten 2011 Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) med anledning av att
man inte kunde hitta något arendeavtal för marken vid Östanmossa där
kommunen har en sandlada. NVK har aldrig debiterats för något
arrendeavtal för marken.
Kommunens arkivarie har funnit kontrakt om upplåtelse av mark för
sandlada och snötipp mellan dåvarande vägförvaltningen och Norbergs
församling tecknat 1960 samt ett mellan Norbergs grufförvaltning och
vägverket 1968 upprättat, dock ej undertecknat nyttjanderättsavtal för
området för sandlada.
Ett förlag till köpeavtal där kommunen köper sandladan på ofri grund
för 5 kronor har upprättats. När köpet är gjort tar NVK kontakt med
Västerås stift angående arrende för marken.
NVK föreslår Allmänna utskottet att Norbergs kommun köper
sandladan på ofri grund på fastigheten Norberg Norbergsby 21:2 i
enlighet med bilagt förslag till köpeavtal.

Beslutsunderlag
NVK:s skrivelse daterad den 7 december 2012

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att Norbergs kommun köper sandladan på
ofri grund på fastigheten Norberg Norbergsby 21:2 i enlighet med bilagt
förslag till köpeavtal.

Kopia till:
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 18

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Finansieringsbeslut Coompanion
Dnr 2010.0265.141

Sammanfattning av ärendet
Coompanion har inkommit med en ansökan om finansieringsstöd för
2013. De ansöker om 1,75 kr/invånare för 2013. Det senaste beslutet
som togs angående Coompanion var i Kommunstyrelsen den 11
december 2006 § 222 där styrelsen beslutade att finansiera detta ur
verksamheten för kommunstyrelsens förfogande med 1,50 kr/invånare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 11 december 2006 § 222
Mail inkommet den 9 januari 2013
Ansökan Coompanion Västmanland inkommen den 13 december 2012

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att finansiera Coompanion med 1,50
kr/invånare 2013 och ber Coompanion förtydliga varför de önskar en
fortsatt finansiering på 1,75kr/invånare. Vidare förutsätter allmänna
utskottet att finansieringen går via Västmanlands Kommuner och
Landsting i framtiden.

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting.
Coompanion Västmanland
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 19

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Svar på motion om att inrätta ett Speakers corner
på fullmäktiges sammanträden
Dnr 2012.0119.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) inkom den 21 september 2012 med en motion om att
inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges sammanträden.
Förslagets syfte är ett försök att få medborgarna i Norbergs kommun att
föra fram en ide, en klagan eller något positivt som kan komma
kommunen till gagn.
Ledningskontoret föreslår att motionen om att inrätta ett Speakers
corner på fullmäktiges sammanträden avslås med hänvisning till de
befintliga möjligheter som finns att framföra sin synpunkt

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 21 september 2012.
Ledningskontorets skrivelse daterad den 28 december 2012

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
motionen om att inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges
sammanträden avslås med hänvisning till de befintliga möjligheter som
finns att framföra sina synpunkter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 20

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Norbergarn (extra ärende)
Dnr 2013.0013.531

Sammanfattning av ärendet
Norbergarn är en lokal busslinje som finansieras av Norbergs kommun,
kostnaden är cirka 500 000kr/år. Det är gratis att åka med bussen som
trafikerar områden i kommunen som annars skulle sakna nära
bussförbindelse.
Norbergarns avgång 09.25 Kallmora Udde har sedan julhelgen 2012 varit
fullsatt och har därför inte kunnat ta upp passagerare på resterande
hållplatser.
För att lösa detta problem har man satt in en extrabuss den 21-25 januari
2013. Kostnaden för en extrabuss är 400 kr per dag exklusive moms,
eller 2000 kr per vecka (måndag-fredag). ). Om antalet passagerare
fortsätter att vara fler än att de kan åka med den ordinarie bussen och
extrabuss fortsätter så blir det en årskostnad på ca 80 000 kr (40 v/år).
Förslagsvis så beslutas och finansieras en extrabuss så länge problemet
kvarstår. Statistik på resenärer följs upp och beställning av extrabuss görs
med så kort avbeställningstid som är möjligt
Ledningskontoret föreslår allmänna utskottet att godkänna en akut
åtgärd för Norbergarn och att kommunstyrelsen upptar frågan om
fortsatt finansiering.

Beslutsunderlag
Skrivelse Skallbergets hyresgästförening inkommen den 16 januari 2013
Ledningskontorets skrivelse daterad den 22 januari 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2013-01-23

§ 20 (forts)

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Konfirmera den extraturen som är insatt till och med februari
2013, detta finansieras via allmänna utskottet.
2. Uppdragit till Kollektivtrafikgruppen att undersöka möjligheterna
att återinföra en avgift på Norbergarn.

Kopia till:
Norra Västmanalands ekonomiförvaltning
Kollektivtrafikgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 21

Sammanträdesdatum
2013-01-23

Unwind (extra ärende)
Dnr 2013.0018.861

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Oasen vill arrangera en ny festival i Norberg. Målet är att
skapa ett evenemang som trots små format håller högsta tänkbara
kvalitet.

Beslutsunderlag
Power point om Unwind från Föreningen Oasen

Beslut
Allmänna utskottet beslutade att ställa sig positiv till en ny festival i
Norberg och uppmanar alla kommunala verksamheter att, när så är
möjligt, samarbeta med festivalledningen på samma sätt som vid andra
festivaler i Norberg. Allmänna utskottet påminner även om kommunens
nolltolerans till droger.

Kopia till:
Unwind
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(27)

