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Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 24 mars 2014:
8.00-16.30, tisdagen den 25 mars 2014: 8.30-14.00.

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande §§ 1-18, 20 p. 1 och 3, 21-48,
Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Pratima Åslund (V),
ordförande §§ 19, 20 p. 2, Kjell Karlsson (MP) ersättare, Ulf
Olofsson (C) ersättare § 1.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Hannes Redrin,
kommunsekreterare, Malin Hedman, administrativ
chef/kommunsekreterare, Karolina Berglund, ekonomichef,
Anita K. Karlsson, personalchef.
Närvarande vid del av § 3, se deltagarlista.

Justerare

Gunnar Tiger (S)

Justeringsdatum

Tisdagen den 1 april 2014.

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-48
Malin Hedman §§ 1-32, Staffan Mood §§ 3348

Ordförande

Åsa Eriksson (S) §§ 1-18, del av 20-48,
Pratima Åslund (V) §§ 19, del av 20
Justerare

Gunnar Tiger (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Deltagarlista § 2
Föredraganden, § 2 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott
och samverkansorgan inför behandling av årsredovisning 2013 och
budgetramar 2015-2017
Kommunstyrelsens socialutskott:
Lennart Skansfors (C), ordförande, Liselotte Eriksson, sektorschef.
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott:
Elizabeth Pettersson (S), ordförande och Ing-Marie Pettersson-Jensen,
enhetschef.
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott:
Ulf Olofsson (C), ordförande, Ingela Andersson, sektorschef
Kommunstyrelsens allmänna utskott:
Staffan Mood, kommunchef, Åsa Eriksson (S), ordförande.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: Anna Kuylenstierna,
förvaltningschef, Ann-Christine Andersson (S), ordförande.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund:
Harold Nilsson, förbundschef, Gunilla Persson (S), vice ordförande.
Norra Västmanlands Utbildningsförbund:
Göran Wänglöf, förbundschef, Henning Bask (S), ordförande.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund:
Mats Jansson, förbundschef, Per Jansson (S), ordförande.
Tillväxtgruppen i norra Västmanland:
Anette Eriksson, operativ chef.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§1

Ändring av föredragningslistan










Justerare

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Nytt ärende: Utökning av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund anslag för extra underhåll tas upp efter
ärende 8: Preliminära budgetramar 2015-2017
Nya ärenden: Deltagande i Almedalsveckan, Uppsägning av
lokalhyresavtal med Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för
villkorsändring, Äskande om prestationsbaserade medel till
äldreomsorgen för 2014, Äskande om prestationsbaserade medel
till individ- och familjeomsorgen och område funktionsnedsatta
2014, Äskande om medel till en fortsatt medvekan i ”Språnget”
2014 tas upp som ärende 47.
Ärende 21: Medarbetar- och ledarskapsstrategi tas upp som
ärende och Ärende 22: Uppföljning av medarbetarenkätens
handlingsplaner tas upp efter punkt 3.
Ärende 8: Preliminära budgetramar 2015-2017 tas upp efter
ärendena i ovanstående punkt.
Ärende 6: Hemställan om investeringsmedel, Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund och 7: Äskande om
överflytt av ej rekvirerade medel från år 2013 till år 2014,
Tillväxtgruppen i norra Västmanland behandlas ärende 5:
Hantering av över- och underskott 2013.
Ärende 18: Lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening tas
upp efter ärende 19.
Ärende 19: Ansökan om attraktivitetsmedel till sociala sektorn
och 20: Ansökan om attraktivitetsmedel för åtgärder inom
personalområdet hanteras under vid punkt 19 under nytt ärende:
Attraktivitetsmedel 2014

Utdragsbestyrkande
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§2

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av
årsredovisning 2013 och budgetramar 2015-2017
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen redogör för planeringsförutsättningar för budget- och
planperioden 2015–2017. Till denna del har utöver samverkansorgan och
utskotten även centrala samverkansgruppen, revisionen och fullmäktiges
gruppledare bjudits in.
Representanter för kommunstyrelsens utskott och samverkansorgan
redogör för årsredovisningar 2013 och budget- och planperioden 2015–
2017 (Se deltagarlista).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Medarbetar- och ledarskapsstrategi
Dnr 2014.0065.902

Sammanfattning av ärendet
Syftet med en medarbetar- och ledarskapsstrategi är att tydliggöra, stödja
och stimulera till ett gott medarbetar- och ledarskap för att möta
nuvarande och framtida utmaningar.
Norbergs kommun saknar en medarbetar- och ledarskapsstrategi.
Personalchefen föreslår att kommunstyrelsens allmänna utskott ger
personalchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till medarbetar- och
ledarskapsstrategi. Förslaget ska vara klart senast juni 2014.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 21 januari 2014.

Beslut
1. Personalchefen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till
medarbetar- och ledarskapsstrategi.
2. Förslaget ska vara klart senast juni 2014.

Kopia till:
Personalchef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Uppföljning av medarbetarenkätens
handlingsplaner
Dnr 2014.0061.902

Sammanfattning av ärendet
En medarbetarundersökning gjordes under våren 2013. Resultatet av
enkäten har diskuterats på arbetsplatserna och därefter har en
handlingsplan upprättats.
Personalchefen föreslår att kommunstyrelsens allmänna utskott
godkänner redovisningen av handlingsplanerna samt att Enhet stöd får i
uppdrag att genomföra medarbetarundersökningen ytterligare en gång
under 2014 för att kunna jämföra med resultatet från år 2013.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 11 februari 2014.
Sammanställning av medarbetarenkätens handlingsplaner 2013

Beslut
1. Redovisningen av handlingsplanerna godkänns.
2. Enhet stöd får i uppdrag att genomföra medarbetarundersökningen ytterligare en gång under 2014 för att kunna
jämföra med resultatet från år 2013.

Kopia till:
Kommunchef
Samtliga sektorchefer
Personalchef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Preliminära budgetramar 2015-2017
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiförvaltningen har tagit fram en redovisning av
planeringsförutsättningarna för kommande budgetperiod 2015-2017.

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar 2015-2017, daterad den 17 mars 2014.

Beslut
1. Preliminära budgetramar antas enligt av Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning upprättade handling:
Planeringsförutsättningar 2015-2017, med följande ändringar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Justerare

Resultatmål 2015: 1 % av skatter och bidrag
Samtliga utskott ska inom sin ram ha en buffert på 1 %.
Efterkalkyl för den demografiska modellen 2013 görs inte.
Socialutskottets ram utökas med 500 000 kronor årligen
2015-2017 för arbetsmarknadsåtgärder.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets ram utökas med
100 000 kronor årligen 2015-2017 för uthyrning av
Kärrgruvans gymnastiksal.
Allmänna utskottets ram utökas med 500 000 kronor årligen
2015-2017 för resurs inom information/personal/utredning.
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utökas med 500 000
kronor årligen 2015-2017 (blir totalt 2 500 000 kronor).
Anslaget medlemsavgifter minskas med 500 000 kronor
årligen 2015-2017 (blir totalt 500 000 kronor).
Överförmyndarens ram utökas med 100 000 kronor årligen
2015-2017 för gemensamt överförmyndarkansli.
Anslaget till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR)
utökas med 200 000 kronor. Därutöver omdisponeras
211 000 kronor från kommunfullmäktiges anslag till anslag
för SDR kapitalkostnad.
Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 100 000
kronor 2015 för ungdomsrådets nationella möte. Pengarna
tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel och är ett
inriktningsbeslut.

Utdragsbestyrkande

9(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
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§ 5 (forts.)
12. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 200 000
kronor årligen 2015-2017 för arrangemang och föreningsstöd
inklusive uppmärksammande av biblioteket 150 år. Pengarna
tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel och är ett
inriktningsbeslut.
13. Till socialutskottet anslås 200 000 kronor årligen 2015-2017
för kostutveckling i samverkan med barn- och
utbildningsutskottet. Pengarna tas ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel och är ett inriktningsbeslut.
14. Till Tillväxtgruppen anslås 100 000 kronor årligen 2015-2017
för åtgärder inom ramen för tillväxtprogrammet. Pengarna
tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel och är ett
inriktningsbeslut.
15. Till allmänna utskottet anslås 200 000 kronor årligen 20152017 för Digital agenda. Pengarna tas ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel och är ett inriktningsbeslut.
16. Till barn- och utbildningsutskottet anslås 200 000 kronor
årligen 2015-2017 för IT i skolan. Pengarna tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel och är ett
inriktningsbeslut.
17. Till allmänna utskottet anslås 100 000 kronor årligen 20152017 för Fairtrade City-dimplomering. Pengarna tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel och är ett
inriktningsbeslut.
Uppdrag med anledning av preliminära budgetramar:
18. Samtliga utskott ges i uppdrag att till juni inkomma med
konsekvenser av de preliminära ramarna samt förslag till mål.
19. Samtliga utskott uppdras att ta fram mål för ökad rörlighet
(folkhälsa).
20. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att utreda
kostnaden för barnomsorg på kvällstid. Lämnas till
ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.
21. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att ta fram en
plan för kompetensförsörjning och hur studenter kan knytas
till kommunen under sin studietid. Lämnas till
ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 5 (forts.)
22. Socialutskottet och Norra Västmanland
Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att ta fram en plan
för att andelen miljöfordon ska bli större. Lämnas till
ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.
23. Socialutskottet ges i uppdrag att göra en prognos för behovet
av LSS-boende under de närmsta 10 åren. Lämnas till
ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.
24. Socialutskottet ges i uppdrag att göra en prognos för behovet
av särskilt boende för äldre under de närmsta 10 åren.
Lämnas till ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.
25. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag
att utreda möjligheten att omprioritera investeringsmedel från
verksamhetslokaler till bostadsfastigheter. Lämnas till
ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.
26. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag
att ta fram en jämförelse av verksamhetshyror med andra
kommuner. Lämnas till ledningskontoret senast den 11
augusti 2014.
27. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag
att utreda konsekvenserna av höjd anläggningsavgift för VA.
Lämnas till ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.
28. Ledningskontoret ges i uppdrag att till december ta fram en
plan för Fairtrade City-diplomering 2015.
29. Ledningskontoret ges i uppdrag att till den 11 augusti 2014 ta
fram kostnaden för löneökning för svårrekryterade grupper.
30. Ledningskontoret ges i uppdrag att till den 11 augusti 2014
utreda behovet av medflyttarlots.
Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet (inkl. planeringsförutsättningar 140325)
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet (inkl. planeringsförutsättningar
140325)
Socialutskottet (inkl. planeringsförutsättningar 140325)
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Enhet stöd
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Utökning av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund anslag för extra
underhåll 2014
Dnr 2014.0119.942

Sammanfattning av ärendet
Fråga om extra resurser till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund för extra underhåll av fastigheter.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds anslag för extra
underhåll utökas med 1 000 000 kronor 2014.
2. Åtgärden finansieras med eventuell återbetalning från AFA
Försäkringar 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Norberg kommuns årsredovisning för 2013
Dnr 2014.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram ett förslag till
årsredovisning för Norbergs kommun 2013.

Beslutsunderlag
Norbergs kommuns årsredovisning 2013.

Beslut
Ekonomichefen ges i uppdrag att ta fram plan för avsättning till framtida
pensioner.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Norbergs kommuns årsredovisning för 2013 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Hantering av över- och underskott 2013
Dnr 2014.0064.301, 2014.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Hemställan från Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK),
att Norbergs kommun överför investeringsmedel till år 2014 för
pågående ej avslutade investeringar för tillsammans 6 708 900 kr enligt
sammanställning i NVK:s internbokslut, samt att Norbergs kommun
överför investeringsmedel till år 2014, i årsredovisningen redovisat som
ofördelat med 4 346 300 kr.
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) äskar om överflytt av ej
rekvirerade medel på totalt 40 000 kr från Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 27
februari 2014 § 25.
Tillväxtgruppen i norra Västmanlands skrivelse inkommen den 8 januari
2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) beviljas överflytt av
ej rekvirerade medel på totalt 40 000 kr.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om
att investeringsmedel överförs till år 2014 för pågående ej
avslutade investeringar för tillsammans 6 708 900 kr enligt
sammanställning i NVK:s internbokslut beviljas.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om
att investeringsmedel överförs till år 2014, i årsredovisningen
redovisat som ofördelat med 4 346 300 kr.
4. Till barn- och utbildningsutskottet överförs outnyttjade
investeringsmedel motsvarande 104 000 kronor till 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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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 är att ta fram en fördjupad helhetsbild över
markanvändning i Norbergs centrum.
Ärendet bordlades av allmänna utskottet den 21 mars 2013 till allmänna
utskottets budgetberedning i mars 2014.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2013 § 34.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds tjänsteskrivelse
inkommen den 18 oktober 2011.
Promemoria från Västmanland-Dalarna miljö & byggförvaltning
inkommen den 13 oktober 2011.

Beslut
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen i mars 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Belysning gamla banan
Dnr 2013.0164.317

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har gett Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund i uppdrag att till budgetberedning i mars 2014
inkomma med en uppskattning av kostnader och förslag till åtgärder för
att åtgärda de belysningsbrister som har uppmärksammats vid Gamla
banan i samband med trygghetsvandringar.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds protokoll den 27
februari 2014 § 32.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds tjänsteskrivelse den 12
februari 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 170.

Beslut
1. Allmänna utskottets viljeinriktning är att den aktuella sträckan
ska belysas och att det ska prioriteras i NVK:s
investeringsbudget.
2. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
ta fram driftkostnader för belysningen. Lämnas till
ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 11

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Utökning av förskoleplatser
Dnr 2013.0167.714

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
ta fram förslag till lösning för framtida behov till budgetberedningen i
mars.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 18 februari 2014 § 7.
Kommunstyrelsens protokoll den 16 december 2013 § 197.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av muntlig presentation den 24 mars 2014.

Kopia till:
Barn och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 12

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Uppföljning av översiktsplan för Norbergs
kommun
Dnr 2012.0029.212

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av allmänna utskottet i Norberg har en arbetsgrupp arbetat
med att ta fram en genomförandeplan för den kommunomfattande
översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2011. Syftet med
genomförandeplanen är att översiktsplanens alla planeringsinriktningar,
rekommendationer och ambitioner ska konkretiseras och utmynna i
faktiska åtgärder, där det fastslås vem som har ansvar för vad.

Beslutsunderlag
Utvärderingsrapport från Västmanland-Dalarnas miljö & byggförvaltning
den 19 december 2013.
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 128.
Genomförandeplan för uppföljning av Översiktsplan för Norbergs
kommun 2011 inkommen den 10 juli 2013.

Beslut
Samtliga utskott, Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning,
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och Tillväxtgruppen ges i
uppdrag att redovisa de medel som behöver tillföras för verkställighet
enligt bilaga 1 till genomförandeplanen av översiktsplanen.
Lämnas till ledningskontoret senast den 11 augusti 2014.

Kopia till:
Allmänna utskottet (inklusive bilaga)
Barn- och utbildningsutskottet (inklusive bilaga)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (inklusive bilaga)
Socialutskottet (inklusive bilaga)
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning (inklusive bilaga)
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (inklusive bilaga)
Tillväxtgruppen (inklusive bilaga)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 13

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Ökat grundanslag till Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnd
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Vid möte i plansamverkansgruppen den 11 mars 2014 diskuterades
prioritering av planuppdrag för Norbergs kommun i förhållande till
övriga samverkande kommuner. Företrädare för den gemensamma
miljö- och byggförvaltningen angav att ett möjligt sätt att tydligare kunna
arbeta med vår kommuns planer vore att öka vår andel av
kostnadstäckningen och att förvaltningen då skall kunna öka sin
grundbemanning för planarbete.

Beslut
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning ska till den 11 augusti
2014 redovisa hur Norbergs kommun kan öka sitt grundanslag till
Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd så att förvaltningen
kan öka sin grundbemanning för planarbete.

Kopia till:
Västmanland-Dalarnas miljö & byggförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 14

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Hantering av semesterlöneskuld, lönenämnden
Dnr 2014.0044.942

Sammanfattning av ärendet
Vid bildandet av lönenämnden och löneservice i Norbergs kommun valde
flera anställda vid övergången att ta med sig innestående semester och
inarbetad tid. Effekten av detta var att semesterlöneskulden i Norbergs
kommun ökade.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) föreslår att
semesterlöneskulden för löneservice bokförs direkt mot verksamheten i
stället för mot finansförvaltningen i Norberg. Förändringen gäller från
och med år 2013.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltnings tjänsteskrivelse inkommen
den 30 januari 2014.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av rapporten.

Kopia till:
Lönenämnden
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 15

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Ekonomiska möjligheter till satsningar i
kommunens bostadsbestånd
Dnr 2014.0120.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen gavs av allmänna utskottet uppdraget att till mars 2014
utreda ekonomiska möjligheter till satsningar i kommunens
bostadsbestånd.
Ekonomichefen föreslår att ges anstånd med att besvara frågan till
budgetberedningen i augusti, då mer är känt om förutsättningarna inför
år 2015-2017.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltnings tjänsteskrivelse den 14 mars
2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 79.

Beslut
Ekonomichefen beviljas anstånd till 7 augusti 2014.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 16

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Förslag till kostnadsfördelning för samhällsnyttig
kollektivtrafik
Dnr 2013.0159.531

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade att ge ekonomichefen i uppdrag att
inkomma med förslag för kostnadsfördelning av samhällsnyttig
kollektivtrafik.
Ekonomichefen föreslår att kostnaderna för den samhällsnyttiga
kollektivtrafiken exklusive Norbergar ’n från och med att skolskjutsar
integreras i linjetrafiken under år 2014, fördelas i proportion till andel av
den totala budgeten för kollektivtrafik exkl. Norbergar’n.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltnings tjänsteskrivelse den 12 mars
2014.
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 156.

Beslut
Ärendet återremitteras till den 11 augusti 2014 med anledning av
förändrat utredningsuppdrag.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 17

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Fördelning av investeringsutrymme år 2014-2016,
socialutskottet, Pulsen Combine
Dnr 2014.0121.942

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet kommer under 2014 att införa ett nytt
verksamhetssystem, Pulsen Combine vård och omsorg. Det totala
investeringsbehovet beräknas till totalt 1 200 000 kr fördelat över åren
2014 och 2015.
NVE föreslår följande i en skrivelse:
1. Investering om 1 200 000 kr i verksamhetssystemet Pulsen
Combine vård och omsorg godkänns.
2. Finansieringsbeslutet för år 2014 hänskjuts till beslut om
hantering av 2013 års överskott på investeringar, vilket tas i
samband med beslut om årsredovisning för år 2013.
3. Finansieringsbeslut för år 2015 hänskjuts till budgetprocess 20152017.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltnings tjänsteskrivelse den 12 mars
2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Investering om 1 200 000 kr i verksamhetssystemet Pulsen
Combine vård och omsorg godkänns.
2. Finansieringsbeslutet för år 2014 hänskjuts till beslut om
hantering av 2013 års överskott på investeringar, vilket tas i
samband med beslut om årsredovisning för år 2013.
3. Finansieringsbeslut för år 2015 hänskjuts till budgetprocess 20152017.
Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 18

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Attraktivitetsmedel 2014
Dnr 2014.0083.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 7 juni 2010, § 77, beslutat att 20 procent av
föregående års överskott ska användas för attraktivitetsåtgärder under
innevarande år.
Enhet stöd och socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens
allmänna utskott godkänner ansökan om 528 000 tkr av
attraktivitetsmedlen till löner så att sociala sektorn kan anställa fyra
arbetslösa ungdomar i åldrarna 19 - 25 under ett år.
Ledningskontoret föreslår att 100 000 kr av attraktivitetsmedlen 2014
anslås till åtgärder inom medarbetar- och chef/ledarskap.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslår att de tilldelas
250 000 kr för att under 2014 fortsätta arbetet med att säkra rättigheterna
till kommunens va-ledningar på annans mark.

Beslutsunderlag
Enhet stöd och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari
2014.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds tjänsteskrivelse den 21
mars 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 18 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att 15 % av föregående års
överskott ska användas för attraktivitetsåtgärder 2014.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt
1 fördelas attraktivitetsmedel enligt följande:
a. Till socialutskottet anslås 530 000 kr så att sociala sektorn
kan anställa fyra arbetslösa ungdomar i åldrarna 19 - 25
under ett år.
b. Till allmänna utskottet anslås 100 000 kr för åtgärder inom
medarbetar- och chef/ledarskap.
c. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 40 000 kr
för nationaldagsfirande och 150 000 kr för läsfrämjande
d. Till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund anslås
250 000 kr för att säkerställa ledningsrätter.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 19

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare beslutat om lån till föreningar. Lånen ska
amorteras och vid skilda tillfällen har diskussion uppkommit om
förutsättningar för detta.
Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att avskriva
lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening för fastigheten Nickebo
och att efterskänka lånet. Fullmäktige beslutade att återremittera förslaget
för ytterligare underlag och utredning innan beslut på fullmäktiges
sammanträde i mars 2014. Kommunfullmäktige beslutade att
kommunstyrelsen får förlängd tid att bereda ärendet, för att sedan
återkomma med förslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 16
juni 2014.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har inkommit med
ytterligare underlag. Under utredningen har det framkommit att
Karbenningbygdens ekonomiska förening har uppfattningen att parterna
även kommit överens om villkor utöver det som framgår i undertecknade
reverser. Kommunen behöver snarast ta ställning till om villkoren i
reverserna ska vara utgångspunkten för den vidare handläggningen eller
om avsikten är att villkoren ska förhandlas om, vilket eventuella avsteg
från villkor i undertecknade reverser i praktiken innebär.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings tjänsteskrivelse den 12 mars
2014.
Kommunfullmäktiges protokoll den 3 mars 2014 § 6.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014 § 7.
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013 § 108.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 19 (forts.)
Beslut
1. Pratima Åslund (V), Kjell Karlsson (MP), ekonomichefen och
kommunchefen ges i uppdrag att träffa nyvalda styrelsen för
Karbenningbygdens ekonomiska förening för att diskutera
villkoren i reverserna.
2. Rapport från mötet avläggs vid kommunstyrelsens sammanträde
i april. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen i maj inför
kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Kopia till:
Ekonomichefen
Kommunchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 20

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Förslag till förändring av förtroendevaldas
arvodesnivåer
Dnr 2013.0113.900

Sammanfattning av ärendet
En arvodesgrupp med representanter från partierna har tagit fram förslag
till förändringar av förtroendevaldas arvoden. Förslaget innebär bland
annat att en gruppledare från varje aktivt parti i fullmäktige får ett
månadsarvode, en minskning av barn- och utbildningsutskottets
ordförandes arvode, en höjning av kommunalrådets arvode och en
ändring i arvodet om det blir en ny överförmyndarorganisation.
Förslag till beslut:
1. Att kommunstyrelsen tar beslut om gruppledarnas arvoden
2. Att kommunstyrelsen beslutar om överförmyndarorganisationen
3. Att kommunfullmäktige antar förslaget

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Gällande ersättningsnivåer för förtroendevalda.
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 156.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S) under handläggningen av
punkt 2 i beslutet.

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar med instämmande av Gunnar Tiger (S), Arne
Pettersson (S) och Kjell Karlsson (MP) att kommunalrådets arvode ska
vara oförändrat.
Arne Pettersson (S) yrkar med instämmande av Pratima Åslund (V) att
gruppledare inte ska ha månadsarvode.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och yrkandena och finner
att allmänna utskottet beslutar enligt yrkandena och i övrigt enligt
förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 20 (forts.)
Beslut
Ledningskontoret uppdras att ta fram förslag till arvode för ny
överförmyndarorganisation.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Arvode införs inte för gruppledarna i kommunfullmäktige.
2. Kommunalrådets arvode ska vara oförändrat.
3. I övrigt antas förslaget inklusive sänkning av barn- och
utbildningsutskottets ordförandes arvode.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 21

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Lönekartläggning 2013
Dnr 2014.0060.902

Sammanfattning av ärendet
I diskrimineringslagen står det bland annat att arbetsgivare ska kartlägga
och analysera:
 Bestämmelser och praxis om lön
 Löneskillnader mellan män och kvinnor som utför arbete som är
att beakta som lika
 Skillnader i lön och lönespridning mellan kvinnodominerade
grupper och likvärdiga icke kvinnodominerade grupper
I lönekartläggningen finns även boxar med befattningsgrupper som
anses som likvärdiga grupper enligt arbetsvärderingsprojektet.
Lönekartläggningen har behandlats i Centrala samverkansgruppen som
beslutade att ställa sig enig bakom förslaget till lönekartläggning 2013.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 11 februari 2014.
Lönekartläggning 2013 den 10 december 2013.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av lönekartläggning 2013.

Kopia till:
Samtliga sektorchefer
Kommunchef
Personalchef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 22

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Förslag till lönepolicy
Dnr 2014.0093.902

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till lönepolicy är framtaget. Lönepolicyn är en vägledning och
en gemensam grund för det lönepolitiska arbetet i kommunen.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 11 mars 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar om återremiss till den 11 augusti 2014 för
revidering av lönekriterier.

Beslut
Ärendet återremitteras till den 11 augusti 2014 för revidering av
lönekriterierna.

Kopia till:
Personalchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 23

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Överenskommelse om bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning BUI 13
Dnr 2014.0114.902

Sammanfattning av ärendet
Vid diskussion gällande Bestämmelser för arbetstagare i
introduktionsanställning - BAL 13, har frågan om att teckna ett lokalt
kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning - BUI 13 kommit från Kommunal.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 17 mars 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 153.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till ledningskontorets förslag.

Beslut
Personalchefen ges i uppdrag att teckna ett lokalt
kollektivavtal gällande Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning – BUI 13.

Kopia till:
Anita Karlsson
Liselotte Eriksson
Ann-Christine Rask
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 24

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Förslag till politisk organisation
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till ledningskontoret att dels
utreda möjligheten att inrätta facknämnder under kommunstyrelsen
(KS), dels att lämna förslag till politisk organisation utifrån inkomna
synpunkter.
Ledningskontoret bedömer, efter att ha samrått med jurist från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), att det inte är juridiskt
möjligt/lämpligt att införa facknämnder under kommunstyrelsen.
Ledningskontoret lägger (utan att ta ställning till förslagen) fram fyra
förslag till politiska organisationer. Dessa är:
1. Nuvarande organisation med utskott under KS bibehålls.
2. Nuvarande organisation med utskott under KS bibehålls, men
antalet ersättare i KS utökas.
3. Nuvarande organisation med utskott under kommunstyrelsen
bibehålls, men antalet utskott minskas.
4. Nämnder återinförs.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse mars 2014
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 150.
Remissvar inkommen den 3 september 2013.
Remissvar inkommen den 17 september 2013.
Remissvar inkommen den 9 september 2013.
Remissvar inkommen den 23 september 2013.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att nuvarande organisation med utskott under KS
bibehålls, men antalet ersättare i KS utökas.
Eriksson yrkar också med instämmande av Pratima Åslund (V) och Arne
Pettersson (S) att beslutet om att oppositionen ska inneha vissa
ordförandeposter upphävs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 24 (forts)
Pratima Åslund (V) yrkar att nuvarande organisation med utskott under
KS bibehålls, men antalet ersättare i KS utökas och att antalet utskott
minskas.
Ordföranden ställer Erikssons och Åslunds yrkanden mot varandra och
finner att allmänna utskottet beslutar enligt Erikssons yrkande.

Beslut
Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i
kommunstyrelsens reglemente och inkallandeordning för beslut i
kommunfullmäktige i juni.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Nuvarande organisation med utskott under kommunstyrelsen
(KS) bibehålls, men antalet ersättare i KS utökas.
2. Beslutet om att oppositionen ska inneha vissa ordförandeposter
upphävs.

Reservation
Pratima Åslund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 25

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Ändring av kommunfullmäktiges första
sammanträde efter valet och sammanträdesplan
Dnr 2013.0141.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen (KL) har ändrats så att ledamöterna och ersättarna i
fullmäktige (KF) ska väljas för fyra år räknat från och med den 15
oktober valåret (KL 5 kap. 5 §). Tidigare valdes KF från och med den 1
november.
Enligt sammanträdesplanen håller nyvalda KF sitt första sammanträde
den 3 november. Det första sammanträdet bör hållas så tidigt som
möjligt efter mandattidens början. Mot bakgrund av det föreslår
ledningskontoret att KF:s första sammanträde hålls den 20 oktober. Om
KF beslutar att tidigarelägga KS mandatperiod föreslås sammanträdet
börja kl. 16 eftersom KS sammanträder efteråt samma datum. Vissa
andra justeringar av sammanträdesplanen föreslås.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet,
sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober efter
mandattidens början.
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras i enlighet med punkt
1 enligt ledningskontorets förslag.
3. Sammanträdesplanen ändras enligt ledningskontorets förslag,
vilket innebär att ett extra sammanträde hålls den 20 oktober,
klockan 16.00. Övriga sammanträden under hösten hålls den 6
oktober, den 10 november och den 8 december kl. 17.30.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 26

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Tidigareläggning av mandatperiodsskifte
Dnr 2013.0141.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen (KS) har beslutat att uppdra till ledningskontoret att
till årsskiftet belysa för- och nackdelar med att tidigarelägga
mandatperiodsskifte.
Under förutsättning att de politiska partiorganisationerna bedömer att en
överenskommelse om fördelning av platser i KS och de personer som
ska utses till platserna kan träffas till fullmäktiges (KF) första
sammanträde föreslår ledningskontoret att KF föreslås besluta enligt
följande:
1. Kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas nästa gång. Styrelsen väljs vid fullmäktiges
första sammanträde.
2. Bestämmelse med samma lydelse som ovanstående punkt förs in
i kommunstyrelsens reglemente som § 13 med rubriken
Mandattid. Efterföljande paragrafnummer ändras följdenligt. KS
föreslås besluta att nyvalda KS sammanträder i direkt anslutning
till KF:s första sammanträde.
KS föreslås besluta att nyvalda KS sammanträder i direkt anslutning till
KF:s första sammanträde

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2013.
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 158.

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 26 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Under förutsättning att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget sammanträder nyvalda kommunstyrelsen i direkt
anslutning tillfullmäktiges första sammanträde.
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
2. Kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas nästa gång. Styrelsen väljs vid fullmäktiges
första sammanträde.
3. Bestämmelse med samma lydelse som ovanstående punkt förs in
i kommunstyrelsens reglemente som § 13 med rubriken
Mandattid. Efterföljande paragrafnummer ändras följdenligt.
4. Fullmäktiges arbetsordning 36 § 4 st ändras enligt
ledningskontorets förslag så att val av styrelse vid fullmäktiges
första sammanträde undantas från de valärenden valberedningen
har att bereda.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 27

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Inkallande av ersättare
Dnr 2013.0162.911

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag på hur inkallande av ersättare i kommunens politiska församlingar
kan effektiviseras.
Ledningskontoret föreslår att ansvaret för att kalla in ersättare för
ledamot som har fått förhinder flyttas från de anställda till ledamoten.
Ändringen föreslås gälla för fullmäktige, styrelse med utskott och
nämnder och innebär ändringar i fullmäktiges arbetsordning och
kommunstyrelsens reglemente.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2013.
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 163.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Pratima Åslund (V) bifall till
förslaget.
Arne Pettersson (S) yrkar med instämmande av Pratima Åslund (V) att
ledningskontoret ges i uppdrag att förse de förtroendevalda med
inkallandeordning och aktuell kontaktinformation.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna
utskottet beslutar enligt yrkandena.

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 27 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Ansvaret för att kalla in ersättare för ledamot som har fått
förhinder flyttas från administrationen till ledamoten själv.
2. Bestämmelserna om inkallande av ersättare i fullmäktiges
arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente ändras till
följande lydelse att gälla från och med mandatperioden efter valet
2014: En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast kalla den ersättare, som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in.
3. Ledningskontoret ges i uppdrag att förse de förtroendevalda med
inkallandeordning och aktuell kontaktinformation.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 28

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Tjänsteköp Bergslagens folkhögskola
Dnr 2014.0088.860

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om avtal lokal till Bergslagens
Folkhögskola (BFH). I beslutet ingick att tjänsteköp görs under åren
2011-2015 samt att Samverkansgruppen Dialog KommunenFolkhögskolan ansvarar för innehåll.
BFH har inkommit med redovisningar för 2011-2013 samt förslag till
beskrivning av innehåll 2014 enligt förd diskussion i dialoggruppen.
Sammanfattningsvis innebär redovisningarna och därefter förd
diskussion i dialoggruppen att tjänsteköp 2011 inte anses gjord,
att projektet 2012 godkänts av dialoggruppen och att det under 2013
påbörjade hälsoprojektet fullföljs under 2014 för redovisning 2015.
Dialoggruppen har även godkänt beskrivningen av projektet 2014 för
senare redovisning 2015. Dialoggruppen har vidare enats att under
hösten 2014 komma överens om innehåll 2015 som är sista året enligt
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.

Beslut
Redovisningen avseende tjänsteköp godkänns.

Kopia till:
Ingela Andersson
Liselotte Eriksson
Ing-Marie Pettersson Jensen
Staffan Mood
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 29

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Svar på motion om att uppmärksamma nyfödda
Dnr 2013.0084.910

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S) inkom den 10 juni 2013 med en motion om att
uppmärksamma nyfödda i Norbergs kommun.
Allmänna utskottet har beslutat att återremittera rubricerat ärende för ett
förslag från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, om hur kommunen i
samband med nationaldagen kan uppmärksamma nyfödda kalenderåret
innan och nya svenska medborgare bosatta i Norberg.
Ett koncept för framtida nationaldagsfirande har skapats tillsammans
med Norbergs hembygdsförening och Myrbergs verkstadssällskap.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 13 februari 2014 § 8.
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 159.
Kommunfullmäktiges protokoll den 10 juni 2013 § 65.
Motion inkommen den 10 juni 2013.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom det utarbetade förslaget om
hur kommunen i samband med nationaldagen kan
uppmärksamma nyfödda kalenderåret innan, samt nya svenska
medborgare som är bosatta i Norbergs kommun.
2. Kultur-, idrotts- och fritidsenheten ges uppdraget att tillsammans
med Norbergs hembygdsförening och Myrbergs
verkstadssällskap genomföra ett evenemang den 6 juni 2014,
enligt förslaget.
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas ett för 2014 på 40
000 kronor (attraktivitetsmedel) för omkostnader och arbetstid
för att genomföra ovan nämnda evenemang.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 30

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Uppföljning av internkontroll 2013
Dnr 2013.0059.901

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2013 att anta förslag till
internkontrollplan 2013. Redovisningar avseende kontrollmomenten har
lämnats till kommunchef. Kommunstyrelsen föreslås godkänna
uppföljningen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2013 med bilagor.

Beslut
Uppföljning av internkontroll 2013 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 31

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Kulturskola i Norberg
Dnr 2013.0112.613

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse ”Kulturskola i Norberg- en avsiktsförklaring” har inkommit
från Bergslagens folkhögskola. Bergslagens folkhögskola har sedan en
tid varit involverad i ett samtal om musik/kulturskola i Norberg och hur
en sådan kan drivas och organiseras.
Kommunstyrelsen beslutade att presidierna i barn- och
utbildningsutskottetutskottet och kultur-, idrotts och fritidsutskottet får i
uppdrag att utse två personer från respektive utskott som tillsammans
med förvaltningarna får i uppdrag att utreda möjligheten till en
Kulturskola förlagd till Bergslagens Folkhögskolan Norberg och i mars
2014 inkomma med ett förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 146.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att gruppen ges i uppdrag att inkomma med en
rapport senast den 2 maj 2014 för behandling av kommunstyrelsen den
19 maj.

Beslut
Gruppen ges i uppdrag att inkomma med en rapport senast den 2 maj
2014 för behandling av kommunstyrelsen den 19 maj.

Kopia till:
Bergslagens folkhögskola
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- fritidsutskottet
Ulf Olofsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 32

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Samverkansavtal om gemensam
kansliorganisation för överförmyndarnas
verksamhet i Avesta-, Hedemora- och Norbergs
kommuner
Dnr 2013.0115.190

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har bifallit en motion om en gemensam
överförmyndarorganisation. Arbetet för att tillskapa förslag om
gemensam organisation har därefter bedrivits inom ramen för samverkan
mellan Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner
Resultatet är att förslag föreligger till samverkansavtal om gemensam
kansliorganisation från och med den 1 januari 2015 för
överförmyndamas verksamhet i Avesta, Hedemora och Norbergs
kommuner.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Samverkansavtal om gemensam kansliorganisation för överförmyndarnas
verksamhet i Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner.
Kommunstyrelsens protokoll den 18 november 2013 § 180.
Gemensam överförmyndarorganisation mellan Hedemora, Avesta- och
Norbergs kommuner, utredning den 24 september 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 32 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Norbergs kommun ska från och med 1 januari 2015 ingå i en
gemensam kansliorganisation för överförmyndarnas verksamhet
tillsammans med Avesta och Hedemora kommuner, med
Hedemora kommun som värdkommun i enlighet med
samverkansavtal daterat 2014-02-27.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
samverkansavtalet.
3. Hedemora kommun såsom värdkommun tar senast den 1 april
2014 fram ett förslag till budget för den gemensamma
kansliorganisationens verksamhetskostnader för år 2015, som
sedan kan behandlas i respektive kommuns budgetarbete för år
2015. Budgeten ska innehålla kostnader för att utöka befintlig
bemanning på överförmyndarkansliet med en 0,5 heltidstjänst.
4. Införandekostnader 2014 för Norbergs kommun belastar
överförmyndarverksamheten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

45(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 33

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Avveckling av Vänortskommittén
Dnr 2013.0157.890

Sammanfattning av ärendet
Fråga om avveckling av Vänortskommittén.

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att Vänortskommittén ska avvecklas.
Arne Pettersson (S) yrkar att utskottet ska uppdra åt ledningskontoret att
till oktober utreda hur en utveckling av kommittén kan göras där
kommitténs verksamhet bidrar till ökad uppfyllelse av de kommunala
målen. Den utvecklade kommittén ska kunna bistå verksamheterna och
föreningsliv i ökad uppfyllelse av de kommunala målen. Uppdraget ska
även redovisa hur kommitténs verksamhet ska kopplas till den politiska
organisationen.

Beslut
Ledningskontoret ska till oktober utreda hur en utveckling av kommittén
kan göras där kommitténs verksamheten bidrar till ökad uppfyllelse av
de kommunala målen. Den utvecklade kommittén ska kunna bistå
verksamheterna och föreningsliv i ökad uppfyllelse av de kommunala
målen. Uppdraget skall även redovisa hur kommitténs verksamhet ska
kopplas till den politiska organisationen.

Reservation
Pratima Åslund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kopia till:
Ledningskontoret
Vänortskommittén
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

46(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 34

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Överförande av avtal från ArbetsMiljöGruppen
Svealand AB till Avonova Mälarhälsan AB
Dnr 2013.0073.940

Sammanfattning av ärendet
ArbetsMiljöGruppen i Svealand AB ägs av den ideella föreningen
Västmanlands Företagshälsovård som den 31 december 2013 hade 48
medlemmar. Under 2013 har styrelserna i ArbetsMiljöGruppen och
Föreningen Västmanlands Företagshälsovård utrett ägarfrågan och
kommit fram till att en försäljning av bolaget, till en aktör med tydligt
ägarintresse och som driver verksamheten med lokal anpassning, skulle
gynna föreningens medlemmar.
Styrelserna för föreningen Västmanland Företagshälsovård och
ArbetsMiljöGruppen i Svealand AB, enhetlig kommit fram till att
Avonova Mälarhälsan AB är den aktör som bäst uppfyller kraven för
övertagandet av ArbetsMiljöGruppens verksamhet.
ArbetsMiljöGruppen önskar att kommunen godkänner att avtalet mellan
kommunen och ArbetsMiljöGruppen överförs till Avonova Mälarhälsan
AB från och med den 1 april 2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse samt godkännandehandling från ArbetsMiljöGruppen i
Svealand AB inkommen den 14 mars 2014.

Beslut
1. Uppdra åt ledningskontoret att utreda möjligheterna till utträde
ur ArbetsMiljöGruppen från och med 2015.
2. Kommunen godkänner att avtalet mellan kommunen och
ArbetsMiljöGruppen överförs till Avonova Mälarhälsan AB från
och med den 1 april 2014.

Kopia till:
Ledningskontoret
Arbetsmiljögruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

47(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 35

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

För Norberg-dag
Dnr 2014.0111.900

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
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 december 2009 § 124.

Beslut
För Norberg-dag genomförs inte 2014.

Kopia till:
Eva-Lena Silva
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

48(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 36

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Förslag om gemensam kultur-, idrotts- och
fritidsorganisation för Fagersta och Norbergs
kommuner
Dnr 2012.0077.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade att anta ett inriktningsbeslut att bilda en
gemensam nämnd med Fagersta kommun kallad Bergslagens kultur- och
fritidsnämnd med säte i Norberg och ge kommunstyrelsen i uppdrag att
arbeta fram ett underlag för beslut i kommunfullmäktige våren 2014.
Fagerstas utbildnings- och fritidsnämnd ser positivt på vidare
samarbetsformer med Norbergs kommun men ställer sig inte bakom
förslaget att anta ett inriktningsbeslut att bilda en ny organisation och
nämnd med Norbergs kommun.
Fagerstas utbildnings- och fritidsnämnd beslutade att utfallet av
samarbetet med förslag till beslut angående en mer organiserad
samverkan eller inte, ska redovisas till Fagerstas
kommunstyrelsesammanträde i juni 2014.

Beslutsunderlag
Fagerstas kommunstyrelseprotokoll den 15 oktober 2013 § 182.
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 september 2013 § 71.

Beslut
Ordföranden ges i uppdrag att undersöka intresset med Avesta kommun
för en gemensam organisation inom verksamheterna kultur-, idrott- och
fritid.

Kopia till:
Kommunalrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

49(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 37

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Uppdrag om tomställda lokaler, Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade att uppdra till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) att tillsammans med kultur, idrottsoch fritidsutskottet till mars 2014, komma med förslag på hur tomställda
lokaler kan användas.
NVK anser att idrottshallen är en integrerad del av Kärrgruvans skola
och den har samma tekniska försörjning som skolan i övrigt. Härigenom
krävs ombyggnader för att möjliggöra en försäljning. Idrottshallen bör
inte avyttras separat, om kommunen inte med säkerhet kan säga att
lokalen inte längre kommer att behövas för skoländamål. NVK har inte
uppfattat ett sådant budskap, varför byggnaden tillsvidare lagts i malpåse.
Mot bakgrund av detta återstår enligt NVK:s uppfattning enbart
korttidsuthyrning som alternativ till att byggnaden ligger i malpåse om
inte Norra Västmanlands Utbildningsförbund kan använda lokalen i sin
undervisning. NVU har fått information om att lokalen är tom och en
förfrågan om de med lösa skärmväggar kan använda den för att täcka sitt
behov.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds tjänsteskrivelse
inkommen den 27 februari 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 79.

Beslut
Uppdra till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet att hyra ut Kärrgruvans
gymnastiksal till de som är intresserade av att hyra redan under 2014.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Kultur-, idrotts- och frititdsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

50(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 38

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Förbundsmöte Västmanlands kommuner och
landsting 2014
Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) styrelse har beslutat att
2014 års förbundsmöte ska hållas fredagen den 9 maj 2014.
Medlemmarna och ordinarie ombuden äger rätt att väcka motion till
förbundsmötet. Motion skall vara inkommen till styrelsen (kansliet)
senast två månader före förbundsmötet.
Tjänstgörande ombud äger rätt att framställa interpellation som ska
besvaras av styrelsens ordförande eller den ordföranden utsett.
Interpellationen ska ha inkommit till styrelsen (kansliet) senast en vecka
före förbundsmötet.

Beslutsunderlag
Underrättelse om förbundsmöte från Västmanlands kommuner och
landsting inkommen den 29 januari 2014.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av underrättelsen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

51(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 39

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Frukostvärd för företagarfrukost 2014,
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Dnr 2014.0069.910

Sammanfattning av ärendet
Första torsdagen varje månad, nio tillfällen per år, bjuder
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) med samarbetspartners in
till Företagarfrukost i Norberg och Fagersta. TVG har skickat en fråga
om Norbergs kommun vill vara frukostvärd vid ett tillfälle. Kostnaden
att vara värd är 3 000-5 000 kr (fast kostnad/besökare).

Beslutsunderlag
Informationsblad från Tillväxtgruppen i norra Västmanland om att vara
frukostvärd 2014.

Beslut
1. TVG meddelas att kommunen vill vara frukostvärd i augusti.
2. Till detta tillfälle ska lokala politikska företrädare bjudas in för att
debattera lokal näringslivspolitik.

Kopia till:
TVG
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

52(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 40

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Ny taxa för utlämning av kopior av allmänna
handlingar
Dnr 2014.0078.206

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram förslag till beslut om ny taxa för
utlämning av kopior av allmänna handlingar som ersätter den tidigare
taxan från 1983.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2014.
Förslag på taxa för utlämning av kopior av allmänna handlingar.
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 1983 § 10.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande
1. Ledningskontorets förslag till taxa för utlämning av kopior av
allmänna handlingar antas.
2. Taxan ersätter tidigare beslut om avgifter för utlämning av kopior
av allmänna handlingar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Remiss om ny beredning för hållbar utveckling
och miljöfrågor, Västmanlands kommuner och
landsting
Dnr 2014.0087.106

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands kommuner och landstings (VKL) styrelse har beslutat att
genom en remiss tillfråga respektive kommun och landsting om deras
uppfattning om behovet av en ytterligare beredning för att arbeta med
hållbar utveckling och miljöfrågor.

Beslutsunderlag
Remiss från Västmanlands kommuner och landsting inkommen den 11
mars 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunen meddelar VKL att den inte ser
behovet av en ytterligare beredning men gärna ser att länsstyrelsen,
kommunerna och VKL inom ramen för länsplanen arbetar med
frågorna.

Beslut
Kommunen meddelar VKL att den inte ser behovet av en ytterligare
beredning men gärna ser att länsstyrelsen, kommunerna och VKL inom
ramen för länsplanen arbetar med frågorna.

Kopia till:
VKL
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2014.0003.901

Justerare

Nr Beslut
1. Reviderade HR-rutiner vid
läkarbesök på grund av
ändringar i Allmänna
Bestämmelser (AB).

Beslutsdatum
2013-04-02

Delegat
Anita K.
Karlsson,
Personalchef,
Norbergs
kommun

2.

Överenskommelse om lokalt
avtal gällande
endagsförrättning –
traktamente.

2013-07-09

Anita K.
Karlsson,
Personalchef
Norbergs
kommun

3.

Avtal om servitut för ny
optokabel från Svarvargatan
till Persbo reningsverk med
Rosendal-Persbo
samfällighetsförening (Persbo
S:3).

2013-11-13

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

4.

Avtal om servitut för ny
optokabel från Svarvargatan
till Persbo reningsverk med
AB Karl Hedin (Persbo 3:1).

2013-11-20

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

5.

Ansökan om inskrivning vaservitut, Riddartäkten 2:1,
Östanmossa 1:53, Myntet 11.

2013-12-04

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

6.

Ansökan om inskrivning
avtalsservitut optokabel
Persbo S:3 och Persbo 3:1.

2013-12-11

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

7.

Nyttjanderätt tillfällig
parkering kv Kronan 201402-08—2014-02-09.

2013-12-20

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 42 (forts.)
8. Markupplåtelseavtal
2013-12-23
Norbergsby 13:22 – för ny
vattenledning på det allmänna
ledningsnätet för att
möjliggöra rundmatning i
Kärrgruvan. Avtalet är
tecknat med Anna-Lisa
Engbloms dödsbo, c/o Lis
Engblom.
9.

Justerare

Markupplåtelseavtal Kallmora 2013-12-23
1:112 och Norbergsby 7:13 –
för ny vattenledning på det
allmänna ledningsnätet för att
möjliggöra rundmatning i
Kärrgruvan. Avtalet är
tecknat med Håkan
Johansson.

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

10. Ansökan om inskrivning av
markupplåtelseavtal
Norbergsby 13:22, 7:13 samt
Kallmora 1:112 (se ovan), till
Lantmäteriet.

2013-12-27

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

11. Förhandlingsprotokoll,
Hyresgästföreningen,
Norberg fr o m 1 mars 2014.

2014-01-21

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

12. Ansökan om inskrivning av
gamla va-servitut Kallmora
1:48, 1:86, 1:85, 1:68, 1:16,
1:88, Bennebo 4:51,
Norbergsby 3:32, 10:7, 10:12,
10:13, 10:19, 10:37, 10:38,
10:44, 11:25, 11:33, 11:37,
13:38, 13:49.

2014-01-30

Harold Nilsson,
Förbundschef,
NVK

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 42 (forts.)
13. Anställningsbeslut, ny
sektorchef för sektor barn
och utbildning, kultur, idrott,
och fritid (BUKIF).

2014-02-05

Staffan Mood
Kommunchef
Norbergs
kommun

14. Beslutsattestanter och
ersättare för
kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen 2014.

2014-03-12

Staffan Mood
Kommunchef
Norbergs
kommun

15. Avtal med Västmanlands
kommuner och landsting om
kostnadsfördelning för
statistikdatabas för
Västmanland

2014-03-18

Staffan Mood,
Kommunchef,
Norbergs
kommun

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Meddelanden
Muntliga meddelanden:
 Åsa Eriksson om två möten med styrgruppen för Den attraktiva
regionen (DAR).
 Åsa Eriksson om taget initiativ till möte med polisen om PKC m
a a ny polisorganisation.
 Åsa Eriksson, rapport om arbete m a a uppdrag om framtida
näringslivsarbete.
Skriftliga meddelanden:
 Avsiktsförklaring Norberg och Fagersta kommun.
 Befolkningsprognos 2014-2023.
 Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i
primärkommunalverksamhet.
 Triple Steelix – Eftertankar och framtidstro.
 Norbergs kommuns utvecklingsmedel och medlemsavgifter
avsatt i budget för 2014.
 Norbergs kommuns yttrande över kompletteringsremiss gällande
ansökan om tillstånd till vindkraftpark Målarberget i Norberg
och Avesta kommun.
 Triple Steelix protokoll den 6 december 2013.
 Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet den 15
november 2013.
 Folkhälsorådets protokoll den 14 november 2013.
 Kollektivtrafikberedningens minnesanteckningar den 18
november 2013.
 Västmanland-Dalarna miljö & byggnadsnämnds protokoll den 19
november 2013.
 Norbergs kommuns råd för funktionsnedsattas protokoll den 20
november 2013.
 Västmanland-Dalarna lönenämnds protokoll den 22 november
2013.
 Kommunala pensionärsrådets protokoll den 20 november 2013.
 Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll den 26
november 2013.
 Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds protokoll den 28 november 2013.
 Valnämndens protokoll den 11 december 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

§ 43 (forts.)
















Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds protokoll den 12 december 2013.
Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds protokoll den 12
december 2013.
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands läns
protokoll den 13 december 2013.
Kollektivtrafiknämndens berednings minnesanteckningar den 20
januari 2014.
Folkhälsorådets protokoll den 21 januari 2014.
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den
21 januari 2014.
Västmanlands kommuner och landstings styrelseprotokoll den 24
januari 2014.
Centrala samverkansgruppens protokoll den 29 januari 2014.
Avesta-Hedemora-Skinnskatteberg-Norberg, styrgruppsmöte
upphandlingssamarbete den 29 januari 2014.
Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds protokoll den 30 januari 2014.
Kommunala pensionärsrådets protokoll den 12 februari 2014.
Norbergs kommuns råd för funktionsnedsattas protokoll den 12
februari 2014.
Arbetsutskottet Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds
protokoll den 20 februari 2014.
Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll den 21 februari
2014.
Västmanland-Dalarna lönenämnds protokoll den 26 februari
2014.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Deltagande Almedalen
Dnr 2014.0129.945

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår deltagande i Almedalsveckan på så sätt att
kommunen svarar för logikostnaden och att ordföranden själv svarar för
resekostnaden.

Beslut
Utskottet godkänner deltagande enligt förslag.

Kopia till:
Kommunalrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring
Dnr 2014.0128.294

Sammanfattning av ärendet
Föreligger kopia av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
(NVK) uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring med Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR). För förlängning av
hyresförhållandet begärs ändring av hyresvillkoren vilket innebär en
hyreshöjning med 410 625 kr per år och oförändrade villkor i övrigt.

Beslutsunderlag
Kopia av NVK:s uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring den
24 mars 2014.

Beslut
1. Utskottet tar del av Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds uppsägning av lokalhyresavtalet.
2. Meddelas att budgetberedningen i sina framarbetade
planeringsförutsättningar för 2015-2017 angett dels höjt anslag
till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund med 200 000 kr och
dels en omföring från kommunfullmäktige till
räddningstjänstförbundet med 211 000 kr till sammantaget
411 000 kr.
3. Kommunen initierar diskussioner med övriga
medlemskommuner i räddningstjänstförbundet om
kostnadsfördelning för kostnadstäckning enligt
förbundsordningen § 16, med anledning av höjt anslag till
förbundet.

Kopia till:
SDR
NVK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Äskande om prestationsbaserade medel till
äldreomsorgen för 2014
Dnr 2013.0030.942

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet föreslår i § 30 den 11 mars 2014 att kommunstyrelsen
beviljar socialförvaltningens äskande om prestationsbaserade medel
motsvarande 470 853 kr.

Beslutsunderlag
Socialutskottets § 30 den 11 mars 2014 om prestationsbaserade medel till
äldreomsorgen 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Socialutskottets förslag bifalls, vilket innebär att socialutskottet
ianspråktar prestationsbaserade medel utbetalda under år 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Äskande om prestationsbaserade medel till
individ- och familjeomsorgen och område
funktionsnedsatta 2014
Dnr 2013.0030.942

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet föreslår i § 31 den 11 mars 2014 att kommunstyrelsen
beviljar socialförvaltningens äskande om prestationsbaserade medel
motsvarande 166 390 kr

Beslutsunderlag
Socialutskottets § 31 den 11 mars 2014 om prestationsbaserade medel till
individ- och familjeomsorgen och område funktionsnedsatta 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Socialutskottets förslag bifalls, vilket innebär att socialutskottet
ianspråktar prestationsbaserade medel utbetalda under år 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

63(64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 48

Sammanträdesdatum
2014-03-24, 25

Äskande om medel till en fortsatt medvekan i
”Språnget” 2014
Dnr 2013.0076.740

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet äskar i § 36 den 11 mars 2014 200 000 kr för fortsatt
medverkan i ”Språnget” 2014.

Beslutsunderlag
Socialutskottets § 31 den 11 mars 2014, ansökan om medel till en fortsatt
medverkan i ”Språnget”.

Yrkanden
Pratima Åslund yrkar att socialutskottet får finansiera eventuellt
deltagande i ”Språnget” inom utskottet ram.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Socialutskottet får finansiera eventuellt deltagande i ”Språnget” inom
egen ram.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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