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Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Allmänna utskottet
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, dag 1: 8.15-16.30, dag 2: 8.3012.25

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande § 22-23 dag 1, Arne Pettersson (S),
ordförande, §§ 24-53 dag 2, Christer Filipsson (FP) §§ 22-36,
Gunnar Tiger (S), Kjell Karlsson (MP), ersättare

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Tove Winqvist, vik
kommunsekreterare, Karolina Berglund, ekonomichef §§ 22-36,
Anita K Karlsson, chef Enhet stöd § §37-39. Närvarande vid del
1 av 2, § 22, se deltagarlista

Justerare

Gunnar Tiger (S)

Justeringsdatum

Onsdagen den 27 mars 2013

Underskrifter

Sekreterare

§§ 22-53
Tove Winqvist

Ordförande

Åsa Eriksson §§ 22-23, Arne
Pettersson §§ 24-53
Justerare

Gunnar Tiger
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Justerare

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 22

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Deltagarlista 20 mars 2013
Föredraganden, § 22 delen föredragningar inför behandling av
budget 2012 och plan för 2014–2016
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
Ulf Olofsson (C), ordförande, Ingela Andersson, sektorschef
Kommunstyrelsens socialutskott:
Lennart Skansfors (C), ordförande, Liselott Eriksson, sektorschef
René Lööv, ekonom
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott:
Elizabeth Pettersson (S), ordförande och Ing-Marie Pettersson Jenssen,
sektorschef
Kommunstyrelsens allmänna utskott:
Staffan Mood, kanslichef, Eva Lundgren, ekonom.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund:
Harold Nilsson, förbundschef
Norra Västmanlands Utbildningsförbund:
Göran Wänglöf, förbundschef , Shiro Biranvand (V)
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund:
Per Jansson (S), ordförande och Mats Jansson, förbundschef
Tillväxtgruppen i norra Västmanland:
Anette Eriksson, operativ chef och Anna-Karin Larsson, ekonom
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: Anna Kuylenstierna,
förvaltningschef, Ann-Christine Andersson, ordförande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 23

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Allmän genomgång av planeringsförutsättningar
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen redogör för planeringsförutsättningar för budget- och
planperioden 2014–2016. Till denna del har utöver samverkansorgan och
utskotten även centrala samverkansgruppen, revisionen och fullmäktiges
gruppledare bjudits in.
Därefter redogör representanter för kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan för årsredovisningar 2012 och budget- och
planperioden 2014–2016 (deltagare, se bilaga).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 24

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Val av tillfällig ordförande dag 2, den 21 mars
2103

Sammanfattning av ärendet
Varken ordföranden eller viceordförande kan delta på sammanträdet.
Arne Pettersson tjänstgör som ordförande för val av tillfällig ordförande.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att Arne Pettersson (S) utses som tillfällig
ordförande för allmänna utskottets möte den 21 mars 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 25

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Utskottens redovisning av hur verksamheten ska
anpassas till plan för 2014 och 2015
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Utskotten har redovisat hur verksamheten ska anpassas till plan för
2014-2015. Enligt uppdrag från budgetberedningen i augusti 2012:
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.
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).

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att fokus ska vara på hur verksamheten kan
rymmas inom preliminär ram, inte hur mycket pengar verksamheten
behöver.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

§ 25 (forts)
Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av redovisningarna och påminner om att
fokus ska vara på hur verksamheten kan rymmas inom preliminär ram,
inte hur mycket pengar verksamheten behöver.

Kopia till:
Socialutskottet
Ekonomichefen
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 26

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Norberg kommuns årsredovisning för 2012
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd har tagit fram ett förslag till
årsredovisning 2012 för kommunen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2012 Norbergs kommun

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsens att föreslå fullmäktige att
fastställa årsredovisningen 2012 för Norbergs kommun.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 27

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Hantering av över- och underskott 2012
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har beslutat att
hemställa hos Norbergs kommun att kommunen överför
investeringsmedel till år 2013. Socialutskottet har den 18 februari 2013 §
21 äskat medel av den prestationsbaserade ersättningen där Norbergs
kommun tilldelats 2 100 000 kr.

Beslutsunderlag
NVK:s protokoll den 28 februari 2013

Yrkande
Arne Pettersson (S) yrkar att 2 100 000 kr av 2012 års resultat avsätts för
insatser för de mest sjuka samt att kommunstyrelsen fördelar medel
efter inkomna ansökningar från socialutskottet. Medlen får inte gå till
nivåhöjande åtgärder/insatser utan skall användas till kostnader av
engångskaraktär.

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
besluta enligt följande:
1. Till socialutskottet överförs investeringsmedel motsvarande
kronor till 2013 avseende nyckelfri hemtjänst.
2. Till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund överförs
kvarvarande investeringsmedel till år 2013 enligt
teknikförbundets hemställan.
3. 2 100 000 kr av 2012 års resultat avsätts enligt för insatser för de
mest sjuka äldre.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

§ 27 (forts)
Reservationer
Christer Filipsson (FP) antecknar till protokollet att resultatet för 2012 är
minus 7 300 000 kr varför det enligt hans mening inte finns något
resultat att disponera.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 28

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Preliminära budgetramar 2014–2016
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiförvaltningen har tagit fram en redovisning av de
planeringsförutsättningarna för kommande budgetperiod.

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar 2014-2016, version 2013-03-19
Lärarförbundets skrivelse inkommen den 13 mars 2013

Yrkanden
Arne Pettersson yrkar att allmänna utskottet beslutar enligt följande:
Allmänna utskottet antar preliminära budgetramar för åren 2014-2016
enligt av ekonomiförvaltningen upprättad handling
”Planeringsförutsättningar 2014-2016”, med följande ändringar:
1. Resultatmålet 2014 är 1 000 000 kr
2. Anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsmedel minskas med
500 000 kr 2014.
3. Anslaget till kommunstyrelsens medlemsavgifter minskas med
300 000 kr 2014.
4. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ram ökas med 50 000 kr till
föreningsbidrag 2014
5. Den demografiska budgetmodellen införs stegvis med 25 % per
år från och med år 2014. Det stegvisa införandet innebär
minskad kostnad 2014 med 1 600 000 kr.
6. Planerat extra anslag på 1 000 000 kr till underhållsåtgärder till
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund anslås inte 2014
7. Hyressänkningar på grund av internräntesänkning förs från
utskottens budgetar till finansförvaltningen
8. Planerat anslag till trygghetsboende, tomhyror, minskas med
100 000 kr till 200 000 kr 2014 – 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

§ 28 (forts)
9. De preliminära ramarna justeras med ytterligare sammantaget
750 000 kr och ledningsgruppen ges i uppdrag att tillsammans
med utskotten till senast 30 juni redovisa
kostnadsbesparingsåtgärder med detta belopp
Christer Filipsson yrkar att allmänna utskottet beslutar enligt följande:
Allmänna utskottet antar preliminära budgetramarför åren 2014-2016
enligt av ekonomiförvaltningen upprättad handling
”Planeringsförutsättningar 2014-2016”, med följande komplettering:
Resultatmålet 2014 är 2 % av skatter och bidrag enligt de ekonomiska
styrprinciperna samt att ledningsgruppen ges i uppdrag att tillsammans
med utskotten till senast 30 juni redovisa kostnadsbesparingsåtgärder för
att uppnå detta resultat.

Ordföranden ställer proposition på Petterssons respektive Filipssons
yrkanden och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med
Petterssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

§ 28 (forts)
Beslut
Allmänna utskottet antar preliminära budgetramar för åren 2014-2016
enligt av ekonomiförvaltningen upprättad handling
”Planeringsförutsättningar 2014-2016”, med följande ändringar:
1. Resultatmålet 2014 är 1 000 000 kr
2. Anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsmedel minskas med
500 000 kr 2014.
3. Anslaget till kommunstyrelsens medlemsavgifter minskas med
300 000 kr 2014.
4. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ram ökas med 50 000 kr till
föreningsbidrag 2014
5. Den demografiska budgetmodellen införs stegvis med 25 % per
år från och med år 2014. Det stegvisa införandet innebär
minskad kostnad 2014 med 1 600 000 kr.
6. Planerat extra anslag på 1 000 000 kr till underhållsåtgärder till
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund anslås inte 2014
7. Hyressänkningar på grund av internräntesänkning förs från
utskottens budgetar till finansförvaltningen
8. Planerat anslag till trygghetsboende, tomhyror, minskas med
100 000 kr till 200 000 kr 2014 - 2016
9. De preliminära ramarna justeras med ytterligare sammantaget
750 000 kr och ledningsgruppen ges i uppdrag att tillsammans
med utskotten till senast 30 juni redovisa
kostnadsbesparingsåtgärder med detta belopp

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

§ 28 (forts)

Reservationer
Christer Filipsson (FP) reseverar sig skriftligt mot beslutet, (se bilaga).

Kopia till:
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Allmänna utskottet

§ 29

Planering inför budgetberedningen i augusti 2013
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottets uppdragsbeslut till budgetberedningens fortsatta
sammanträde i augusti 2013:

Beslut
Allmänna utskottets uppdragsbeslut till budgetberedningens fortsatta
sammanträde i augusti 2013:
1. Tillväxtgruppen ges i uppdrag att till augusti inkomma med en
jämförelse av hur mycket pengar Norbergs kommun avsätter till
näringslivsutveckling (inkl. Tillväxtprogrammet) per invånare i
relation till jämförbara kommuner.
2. Socialutskottet ges i uppdrag att:
○ till augusti redovisa hur många tjänster Individ- och
familjeomsorg i Norbergs kommun har per invånare i
relation till jämförbara kommuner.
○ till augusti redovisa åtgärder för att sänka
försörjningsstödskostnaderna
○ till augusti redovisa ekonomiska vinster med
servicelinjen Norbergar´n i förhållande till ordinär
färdtjänst.
3. Ledningsgruppen ges i uppdrag att till augusti komma med
förslag till hur fördela tillgängligt investeringsutrymme mellan
utskotten 2014.
4. All individstatistik ska från 2014 vara könsuppdelad
5. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till augusti
redovisa ekonomiska konsekvenser av flytt av
grundskoleverksamheten från Kärrgruvans skola.
6. Kultur- idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att till augusti
redovisa ekonomiska konsekvenser av att ingå i sektor Barn och
utbildning.
7. Ekonomichefen ges i uppdrag att till augusti komma med förslag
till nya principer för investering/drift.
Allmänna utskottet beslutar även att som
planeringsförutsättningar för kommunstyrelsen gäller samma
inriktningsmål som 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

§ 29 (forts)

Kopia till:
Ledningsgruppen
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur- idrotts- och fritidstutskottet
Tillväxtgruppen
Ekonomichefen
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 30

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Långsiktig plan för Norbergs bostadsbestånd
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade den 21 mars 2012 att uppdra Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) att under 2012 ta fram
en långsiktig plan för kommunens bostadsfastighetsbestånd.
På allmänna utskottets möte den 23 januari 2013 beslutades att de
politiska partierna bör diskutera frågan gällande Norbergs
bostadsbestånd samt en långsiktig plan med densamma.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2012 § 29
NVK förbundsdirektionens Långsiktig plan för Norbergs kommuns
bostadsbestånd
NVK förbundsdirektionens protokoll den 13 december 2012 § 214
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 8

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att det ska utgå en formell remiss till i
kommunfullmäktige aktiva partierna och att yttranden skall vara
kommunen tillhanda senast den 15 juni.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Remittera formellt ärendet till partierna
2. Yttranden skall vara kommunen tillhanda senast den 15 juni

Kopia till:
De aktiva partierna i kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 31

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Återrapportering från ledningsgruppen angående
det förändrade budgetläget
Dnr 2012.1001.942

Sammanfattning av ärendet
I beslutet från kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2012, §
181 beslutades att ledningsgruppen till budgetberedningen i mars 2013
komma med förslag till åtgärder som kan vidtas för att nå ett resultat på
1,0 mkr.
Ledningsgruppen anser att beslutad budget ska ligga fast. Istället bör ett
resultatkrav fördelas på verksamheterna i proportion till nettobudget.
Ledningsgruppen menar åtgärder på 2,5 mkr behöver vidtas för att öka
möjligheterna att nå det reviderade resultatmålet på 1,0 mkr.

Beslutsunderlag
Skrivelse Norra Västmanlands ekonomiförvalting den 4 februari 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 17 december 2012, § 181
Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2013

Yrkanden
Christer yrkar på återremiss till ledningsgruppen för att ta fram förslag
till ett överskott på 2 %.
Arne Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag i
ekonomichefens skrivelse.
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande först
proposition på Filipssons återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag
varvid han tillkännager att allmänna utskottet ska avgöra frågan idag.
Han ställer sedan proposition på Petterssons yrkande att allmänna
utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förslaget i
ekonomichefens skrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

§ 31 (forts)
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslag i
ekonomichefens skrivelse.

Reservationer
Christer Filipsson (FP) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 32

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Alternativa förslag till budget för VKL från 2014
Sammanfattning av ärendet
Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) har upprättat alternativa
budgetförslag för vissa verksamheter från 2014.

Beslutsunderlag
Förslag till budget för VKL från 2014, inkommen den 4 mars 2013.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att ge kanslichefen i uppdrag att framföra
synpunkter till möte med VKL´s styrelse den 22 mars.
 De länsövergripande organisationer som medborgare i alla
kommuner nyttjar bör ingå i avgiften till VKL.
 Det bör finnas möjlighet för kommunerna att välja vilka
tilläggstjänster man vill vara med och nyttja.

Kopia till:
Kanslichefen
Västmanlands Kommuner & Landsting
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 33

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Firmateckning för Norra Västmanlands
ekonominämnd
Dnr 2013.0033.901

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanalands ekonominämnd har den 19 februari 2013
överlämnat förslag om viss firmateckning till Norbergs kommun med
förslag för godkännande.
Bakgrunden till förslaget är att kontakter med banker, Skatteverket och
Kommuninvest under år 2012 visade ett behov av tydligare beslut
gällande firmateckning avseende Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll den 19 februari 2013, §
3
Skrivelse Norra Västmanlands ekonomiförvaltning daterad den 8
februari 2013

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslag
om firmatecknare.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 34

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Program för centrala Norberg
Dnr 2011.0142.212

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har föreslagit att de ska
ges i uppdrag att påbörja ett programarbete för centrala Norberg. Syftet
med programmet ör att ta fram en fördjupad helhetsbild över
markanvändning i Norbergs centrum.
Ärendet bordlades till allmänna utskottets budgetberedning i mars 2013.

Beslutsunderlag
Skrivelse Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund inkommen den
18 oktober 2011
Promemoria från V-Dala Miljö & Bygg inkommen den 13 oktober 2011
Allmänna utskottets protokoll den25 oktober 2011, § 138
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012, § 105

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att ärendet hänskjuts till nästkommande års
beredning i mars 2014.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att ärendet hänskjuts till nästkommande års
beredning i mars 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(45)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Allmänna utskottet

§ 35

Meddelanden


Trygghetsvandring i Norberg







Utredning Vafab Miljö AB, protokollsutdrag
Rapport energi- och klimatarbetet i Norbergs kommun
Avsägelse VKL´s Personalberedning
Centrala samverkansgruppen, protokoll den 30 januari 2013.
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor, protokoll den 14 december 2012
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands län,
protokoll den 15 februari 2013.
Intresseföreningen Bergslaget, protokoll den 6 februari 2013
Västmanlands kreditgarantiförening, protokoll den 15 oktober
2012.
Kollektivtrafikberedningen, minnesanteckningar den 21 januari
2013.
Kollektivtrafikgruppen. Minnesanteckningar den 20 februari
2013.
Kollektivtrafiknämnden, protokoll den 28 januari 2013.
Lönenämnden, protokoll den 22 februari 2013
Länsstrategi för folkhälsoarbete, minnesanteckningar den 17
januari 2013.
Norra Västmanlands ekonominämnd, protokoll den 19 februari
2013.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, protokoll den 24
januari
V-Dala, protokoll den 20 november 2012.
V-Dala, protokoll den 22 januari 2013.
Västmanlands kommuner och Landsting folkhälsostrategin,
minnesanteckningar den 10 januari 2013.
Västmanlands kommuner och Landsting styrelsen, den 10 januari
2013
Västmanlands kommuner och Landsting styrelsen,
protokollsutdrag den 13 februari 2013

















Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 36

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2013.0003.901

Justerare

Nr Beslut

Beslutsdatum

Delegat

5.

En extrabuss fortsätter sättas
in från 2013-03-01 tom 201303-31.

2013-02-27

Åsa Eriksson,
Kommunalråd,
Norbergs
kommun

6.

Nyttjanderättsavtal gällande
rätt för Resedan 2:s
hyresgäster i trygghetsboende
att få nyttja befintliga
gångvägar och sittplatser på
Resedan 1:s (kommunens)
innergård.

2013-02-05

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

7.

Avtal om
förhandlingsordning Norberg
Resedan 1 och Norberg
Resedan 2, tecknat med
Hyresgästföreningen

2013-02-11

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

8.

Förhandlingsprotokoll
bostadshyror 2013 med
Hyresgästföreningen.

2013-02-11

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

9.

Överenskommelse/Tillägg till 2013-02-05
köpekontrakt, Avstyckning
från Resedan 1 och
ledningsrättsåtgärd
styckningslotten samt Tinget

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Utdragsbestyrkande

25(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

10. Godkännande av förrättning,
fastighetsbestämning och
fastighetsreglering Bruksbo 3
och Resedan 1, avstyckning
från Resedan 1 och
ledningsrättsåtgärd rörande
styckningslotten samt Tinget

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

2013-02-20

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Beslutsunderlag
Redovisade delegationsbeslut den 7 mars 2013

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 37

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Sommarjobb för arbetslösa ungdomar
Dnr 2013.0021.746

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsrådet har som ambition att få fler arbetsgivare att anställa
arbetslösa ungdomar under sommaren. Arbetsförmedlingen har
möjlighet att hjälpa till med ekonomisk ersättning om företagen anställer
en person som varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet
kallas nystartjobb eller särskilt nystartjobb.
Föreslås att kommunen tar in en arbetslös ungdom åldersgruppen 21-26
år som varit arbetslös under 12 månader utöver våra ordinarie
feriearbetare och avsätter 13 700 kronor till lön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Enhet stöd daterad den 11 februari 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
1. Under förutsättningen att kommunstyrelsen beslutar om
finansiering av utvecklingsmedel/medlemsavgifter tar
kommunen in en arbetslös ungdom åldersgruppen 21-26 år som
varit arbetslös under 12 månader utöver kommunens ordinarie
feriearbete och avsätter 13 700 kronor till lön.

Kopia till:
Enhet stöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 38

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Svar på motion om julferiearbete
Dnr 2012.0137.910

Sammanfattning av ärendet
Mattias Björlestrand (C) inkom den 5 november 2012 med en motion
om julferiearbete.
Motionens syfte är att
-Norbergs kommun skapar julferiearbete för ungdomar mellan 15 och 20
år.
-Ser över lämpliga sysslor för dessa julferiearbetande ungdomar
Förvaltningens förslag är att motionen avslås

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Enhet stöd daterad den 18 februari 2013

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
motionen avslås med motivering att befintliga medel inte finns samt att
för arbete under den föreslagna tidsperioden saknas resurser för
handledning.

Kopia till:
Enhet stöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 39

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Friskvårdsaktiviteter för kommunanställda
Dnr 2012.0069.773

Sammanfattning av ärendet
Den friskvård som erbjöds våra medarbetare fram till den 31 december
2011 var bland annat rätt till en timmes friskvård per vecka, en
heltidsanställd friskvårdare och en hel del olika aktiviteter. Därefter,
under 2012) erbjöds enbart cykeltrimkort och deltagande i
Engelbrektslöpet.
Orsaken till att man gjorde en satsning på friskvården var att Norbergs
kommun haft ett mycket högt sjuktal under ett antal år (över 12% jmf
4,34% 2012). Bidragande orsaker till att sjukfrånvaron minskat är
försäkringskassans ändrade regler från den 1 juli 2008 och ett gott
samarbete med vårdcental och företagshälsovård.
En psykosocial enkätundersökning kommer att genomföras i kommunen
under april 2013. Resultatet delges varje arbetsplats som i sin tur kommer
att ta fram en handlingsplan för att uppnå en bättre arbetsmiljö.
Förslaget är att en summa till exempel 500 kronor per år och
medarbetare avsätts till hälsofrämjande åtgärder. Att det är chefen som
ansvarar och fördelar medel till hälsofrämjande åtgärder. Det kan vara till
några medarbetare eller hela arbetslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Enhet stöd den 25 februari 2013
Bilaga Friskvård

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att:
1. 500 kronor per år och medarbetare avsätts till hälsofrämjande
åtgärder. Att det är chefen som ansvarar och fördelar medel till
hälsofrämjande åtgärder. Det kan vara till några medarbetare eller
hela arbetslaget.
2. Finansiering med 205 000 kr sker via kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.
Kopia till:
Enhet stöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 40

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor,
verksamhetsplan och budget 2013
Dnr 2013.0014.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågors verksamhetsplan och
budget för 2013.

Beslutsunderlag
Gemensamma nämndens protokoll, den 14 december 2012 § 40
verksamhetsplan

Beslut
Allmänna utskottet beslutar överlämna ärendet till socialutskottet.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 41

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Internkontrollplan 2013
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammantagen internkontrollplan för 2013 redovisas per
utskott. Delplanerna är framtagna av förvaltningen och i något fall även
behandlat av berört utskott. Delplanerna följs upp av respektive utskott.
Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan för 2013

Beslutsunderlag
Skrivelse Ledningskontoret daterad den 5 mars 2013
Interkontrollplaner 2013

Beslut
Allmänna utskottet tar del av internkotrollplan 2013 och föreslår
Kommunstyrelsen besluta att anta internkontrollplan för 2013.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 42

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Internkontrollplan 2012, uppföljning
Dnr 2012.0027.901

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2012 att anta förslag till
internkontrollplan 2012. Redovisningarna har lämnats till kanslichefen.
Med anledning av resultat och förslag i redovisningarna beslutar
kanslichefen om åtgärder. Kommunstyrelsen föreslås godkänna
uppföljningen.

Beslutsunderlag
Skrivelse Ledningskontoret daterad den 7 mars 2013
Interkontrollplaner 2012

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att Uppföljning av Internkontrollplan 2012
godkänns.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 43

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Svar på motion om nyckeltal
Dnr 2012.0081.910

Sammanfattning av ärendet
Henning Bask (S) inkom den 30 maj 2012 med en motion om att
nyckeltalsredovisningen ska utökas till att omfatta alla delar av den
kommunala förvaltningen.
Fullmäktige beslutade den 11 juni 2012, § 60 att motionen skulle
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet remitterades till samtliga utskott under kommunstyrelsens samt
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning.
Samtliga utskott och Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning har yttrat
sig i frågan och inkommit med förslag till beslut

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 30 maj 2012
Fullmäktiges protokoll den 11 juni 2012, § 60
Remiss Ledningskontoret daterad den 21 juni 2012
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen den 2 augusti 2012
Tjänsteskrivelse Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen den 7 augusti
2012
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 20 augusti 2012, § 60
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 27 september 2012,
§ 46
Yttrande från Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning den 4 oktober
2012
Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen den 9 november 2012
Socialutskottets protokoll den 27 november § 251

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

§ 43 (forts)

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
bifalla motionen med motiveringen att nyckeltal höjer
informationsvärdet på en årsredovisning. I val av nyckeltal som ska
redovisas är det viktigt att göra en bedömning av arbetet med att ta fram
underlagen i förhållande till nyttan. Det är också viktigt med kontinuitet i
redovisade nyckeltal för att underlätta jämförelser över dels tid och dels
med andra.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 44

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Yttrande angående Harsco Metals Sweden AB
ansökan om tillstånd
Sammanfattning av ärendet
Harsco Metals Sweden AB (tidigare MultiServ AB) angående ansökan
om tillstånd till verksamheten vid bolagets anriktningsverk för
stålverksslagg mm.
Mark- och miljödomstolen anmodar Norbergs kommun att komma in
med skriftligt yttrande i målet senast den 26 april 2013.
Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd kommer att yttra sig.

Beslutsunderlag
Remiss Mark- och miljödomstolen inkommen den 28 februari 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att avstå från att yttra sig med motiveringen
att kommunen inte har kompetens att bedöma frågan.

Kopia till:
Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 45

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Ändring i Lagen om offentlig upphandling
Dnr 2012.0161.973

Sammanfattning av ärendet
Genom ändringar i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
införs nu möjligheter för nämnder och kommuner som anlitar en
inköpscentral som ombud i en upphandling att kunna delegera
beslutanderätten i ärendet till anställda i inköpscentralen. Detta gäller allt
utom upphandlingars avslutande som alltid ligger på den beställande
juridiska personen, den enskilda kommunen/bolaget. Inte heller ska
anskaffningsbeslut delegeras när upphandlingsenheten agerar ombud åt
en upphandlande myndighet/enhet. Upphandlingsenheten uppfyller
kriterierna för en inköpscentral.
Genom ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
godkänna samarbete samt delegerande av beslutanderätten till
upphandlingschefen.

Beslutsunderlag
Styrgruppen för upphandlingsarbetets skrivelse den 18 december 2012
Skrivelse Ledningskontoret daterad den 5 februari 2013

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att:
Genom ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
godkänna samarbete samt delegerande av beslutanderätten till
upphandlingschefen.

Kopia till:
Upphandlingseneheten Avesta
Hedemora kommun
Skinnskattebergs kommun
Avesta kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 46

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Återinförande av avgift på Norbergarn
Dnr 2013.0013.531

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2013-01-23 § 20, har uppdragit till
Kollektivtrafikgruppen att undersöka möjligheterna att återinföra en
avgift på Norbergaren.
Det är praktiskt möjligt att ta ut en avgift, den tekniska lösningen finns.
Om återinförandet av avgift på Norbergarn sker 2013-08-19, antalet
resande förblir oförändrat (ca 38 st./dag) och avgiften blir 15 kr så
innebär detta en minskad kostnad för Norbergaren med ca 50 000 kr
under 2013 och ca 60 000 kr under 2014 (tom juni).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2013

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att:
1. Återinföra avgift på Norbergarn från 2013-08-19. Beslutet
omprövas i samband med att avtalet för Norbergarn omprövas
vilket sker innan avtalstiden löper ut.
2. Avgiften blir 15 kronor och att biljetten gäller hela dagen. Två
barn under 7 år åker fritt med betalande resenär.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 47

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Val av representant till samråd inom Norra
Västmanlands Samordningsförbund
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med förbundsordningen för Norra Västmanlands
samordningsförbund bjuder förbundet in till ett samråd om budget och
verksamhet för 2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Norra Västmanlands samordningsförbund inkommen den
5 februari 2013

Yrkanden
Gunnar Tiger (S) yrkar att Arne Pettersson utses som tillfällig
representant vid samråd om Norra Västmalands samordningsförbund.

Beslut
Arne Pettersson att utses som tillfällig representant vid samråd om Norra
Västmanlands samordningsförbund

Kopia till:
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 48

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Inventering av brister och behov av åtgärder i
transportinfrastrukturen under planperiod 20142025
Dnr 2013.0027.501

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av uppdraget att ta fram länsplan för regional
transportinfrastuktur inbjuder Länsstyrelsen i Västmanlands län länets
kommuner, Landstinget och den regionala Kollektivtrafikmyndigheten
att
1. Lämna underlag om upplevda brister i transportsystemet och önskade
åtgärder för den regionala infrastrukturplanen och den nationella
planen.
2. Lämna underlag för åtgärder berättigade till statlig medfinansiering
under perioden 2014-2025.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 20 mars 2013

Beslut
Allmänna utskottet avger yttrande enligt redovisat förslag inklusive bilaga
1.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 49

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Rapport från Utvecklingskonferens 2013
Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun hade den 7 februari 2013 en Utvecklingskonferens.
Allmänna utskottet föreslås ta del av redovisningen som upprättats
avseende Utvecklingskonferensen.

Beslutsunderlag
Rapport från Utvecklingskonferensen den 7 februari 2013

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisningen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 50

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Svar från Barnpiloterna
Dnr 2013.0016.750

Sammanfattning av ärendet
Barnpiloterna i Norberg vill rikta en påminnelse och uppmaning till alla
politiker i Norberg om att inför varje beslut beakta Barnkonventionen
för att värna kommunens alla barn.
På initiativ av dåvarande folkhälsorådet har en introduktionskurs till
barnpiloterna genomförts 2011.

Beslutsunderlag
Skrivelse Barnpiloterna inkommen den 27 februari 2013
Kommunstyrelsen protokoll den 11 februari 2013 § 16

Beslut
Allmänna utskottet beslutar överlämna skrivelserna till Folkhälsorådet.

Kopia till:
Folkhälsorådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 51

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Förslag till hyressubvention med nedtrappning för
trygghetsboendet
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 3 oktober 2012, § 95,
inom ärende Norbergs kommuns budget för 2013 med plan för 2014
och 2015.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)
förbundsdirektionen, protokoll den 28 februari § 28
Skrivelse NVK den 19 februari 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att inga
hyresrabatter ska utgå förutom förslaget i NVK´s skrivelse den 19
februari 2013 för att kompensera skillnaden avseende lägenhetsförråden
och för det fall produktionskalkylen inte skulle hålla.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 52

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

För Norberg-dag
Dnr 2012.0049.900

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att införa en För Norberg-dag. Under denna dag
uppmanas kommuninvånare att göra något till gagn för kommunen.
Beslut om dag för genomförande behövs.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 22 mars 2013

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
för avgörande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(45)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 53

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Fördelning av kommunstyrelsens
utvecklingsmedel/medlemsavgifter
Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har under budgetberedningen diskuterat fördelningar
av utvecklingsmedel/medlemsavgifter.
1. Allmänna utskottet:
a. Anställa en arbetslös ungdom 15 000kr
b. Verkställa översiktsplan, planarbete VästmanlandDalarna miljö & bygg, detaljplanändring 100 000 kr
c. Utveckling av Prostudden 150 000 kr till sammanlagt
400 000 kr.
d. Friskvårdsaktiviteter kommunanställda 205 000 kr
2. Barn- och utbildningsutskottet:
a. Verkställande av kostutredning 200 000 kr.

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att fördela
utvecklingsmedel 2014 enligt följande:
1. Allmänna utskottet:
a. Anställa en arbetslös ungdom 15 000kr
b. Verkställa översiktsplan, planarbete VästmanlandDalarna miljö & bygg, detaljplanändring 100 000 kr
c. Utveckling av Prostudden 150 000 kr
d. Friskvårdsaktiviteter kommunanställda 205 000 kr
2. Barn- och utbildningsutskottet:
a. Verkställande av kostutredning 200 000 kr.

Kopia till:
Akten
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Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2013-03-20,21

Närvarolista 20 mars 2013
Lennart Skansfors, ordf Socialutskottet
Liselott Eriksson, Socialchef
Ingela Andersson, Förvaltningschef Barn och utbildning
Göran Wänglöf, NVU
Harold Nilsson, NVK
Gunilla Persson, gruppledare S
Ulla-Britt Ljung, Lönechef
Anita K Karlsson, Chef enhet stöd
Johanna Lindgren
Renée Lööv, NVE
Annica Hanses, NVE
Eva Lundgren, NVE
Solveig Grönberg, Ledarna
Staffan Mood, Kanslichef
Gunnar Tiger (S) Allmänna utskottet
Arne Pettersson (S) Allmänna utskottet
Kjell Karlsson (MP), Allmänna utskottet
Ing-Marie Petterson Jenssen
Elizabeth Pettersson, ordf Kultur- idrotts och fritidsutskottet
Ulrica Persson, gruppledare V
Mats Jansson, SDR
Per Jansson, SDR
Shiro Biranvand, NVU
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