Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

1(34)

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 21 maj 2014,
klockan 9.00-11.50

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande §§ 49-63, 65-73, Gunnar Tiger (S),
Arne Pettersson (S), Pratima Åslund (V), ordförande, § 64, Kjell
Karlsson (MP) ersättare.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Malin Hedman, administrativ
chef/kommunsekreterare, Tommy Leek, projektledare Språnget,
§ 59, Sten Nordström, kommunens representant i Leader
Bergslagen, § 63

Justerare

Pratima Åslund (V), §§ 49-63, 65-73, Gunnar Tiger (S), § 64

Justeringsdatum

Tisdagen den 27 maj 2014

Underskrifter

Sekreterare

§§ 49-73
Malin Hedman

Ordförande

Åsa Eriksson (S) §§ 49-63, 65-74, Pratima
Åslund (V) § 64
Justerare

Pratima Åslund (V), §§ 49-63,
65-74, Gunnar Tiger (S), § 64
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Justerare
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Förfrågan om offentlig toalett (extra ärende)
33
Gåva lampor till föreningen Engelsbergs Norberg
Järnvägshistoriska förening (extra ärende)
34

Utdragsbestyrkande

2(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 49

Ändring av föredragningslistan









Justerare

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Nytt ärende: Uppdrag med anledning av beslut om att utöka
antalet ersättare i kommunstyrelsen tas upp som ärende 21.
Nytt ärende: Idrottshall tas upp som ärende 21
Nytt ärende: Förtydligande om årsredovisning tas upp som
ärende 21.
Nytt ärende: Föreningen Västmanlands Företagshälsovård,
medlemsmöte och fråga om fullmakt tas upp som ärende 21.
Nytt ärende: Förfrågan om offentlig toalett tas upp som ärende
21.
Nytt ärende: Gåva lampor till föreningen Engelsbergs Norberg
Järnvägshistoriska förening tas upp som ärende 21.
Ärende 20: Information om Språnget tas upp efter punkt 12.
Ärende 10: Förfrågan från Leader Bergslagen om fortsatt
medverkan och ärende 17: Lån till Karbenningbygdens
ekonomiska förening tas upp efter punkt 15.

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2014.0003.901

Justerare

Nr Beslut
16. Avtal om omläggning av
vattenledning AvestaNorberg.

Beslutsdatum Delegat
2014-03-03
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

17. Ansökan om inskrivning
av gamla va-servitut till
Lantmäteriet.

2014-03-03

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

18. Ansökan om inskrivning
av gamla va-servitut till
Lantmäteriet.

2014-03-07

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

19. Ansökan om inskrivning
av gamla va-servitut till
Lantmäteriet.

2014-03-14

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

20. Ansökan om inskrivning
av gamla va-servitut till
Lantmäteriet.

2014-03-21

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

21. Tillägg nr 3 till hyresavtal
avseende fastigheten
Resedan 2.

2014-03-31

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

22. Komplettering till
ansökan om
godkännande av
förbehåll jämlikt
jordbalken 12 kap. 1 § 6
st.

2014-03-31

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

23. Avtal kaffeautomater.

2014-03-11

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-21

§ 50 (forts.)
24. Tilldelningsbeslut,
upphandling
sjukvårdsmaterial.

201403-28

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

25. Tilldelningsbeslut,
upphandling
maskindiskmedel.

201404-08

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

26. Beslut om upphandling.

201404-16

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

27. Avtalsförlängning
företagshälsovård.

201404-29

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

28. Nyttjanderätt tillfällig
parkering under
Norbergs marknad 2014.

201404-16

Harold Nilsson,
förbundschef, NVK

Beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av redovisade
delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Meddelanden
Muntliga meddelanden, kommunstyrelsens ordförande:
 Träff med regeringens utsedda flyktingsamordnare den 5 maj
2014.
 Stora Björkås har öppnat för flyktingmottagande, 70 platser.
 Affärsplan Västmanland, möte den 8 maj 2014.
 Ekomuseum Bergslagen seminarium, stiftarnas viljeinriktning.
 NVK, kommunchef och kommunstyrelsens ordförande möte
med Skanova och Telia om fibernät.
 Möte om revidering av regionalt utvecklingsprogram.
Skriftliga meddelanden:
 Minnesanteckningar från Möte angående Norbergsbanan den 14
maj 2014.
 Avesta-Hedemora-Skinnskatteberg-Norberg
upphandlingssamarbete, styrgruppsmöte den 26 mars 2014.
 Befolkning per 20140506 med förändringar sedan 20140101.
 Bredbandssamordnare, Redovisning av bredbandsarbetet för
landsbygden, inkommen den 15 april 2014.
 Centrala samverkansgruppens protokoll den 1 april 2014.
 Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands läns
protokoll den 21 februari 2014 och den 11 april 2014.
 Personalchefen, Information om bemanningsprojektet den 9
april 2014.
 Länsdelssamråd kollektivtrafikmyndigheten den 7 april 2014.
 Minnesanteckningar kollektivtrafiknämndens beredning den 20
januari 2014.
 Minnesanteckningar från projektgruppsmöte nr 5 den 14 mars
2014 Pilotprojekt Den attraktiva regionen (DAR).
 Västmanlands pilotprojekt Den Attraktiva Regionen (DAR),
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte nr 1 den 19 december
2013.
 Västmanlands pilotprojekt Den Attraktiva Regionen (DAR),
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte nr 2 den 14 mars 2014.
 Västmanlands pilotprojekt Den Attraktiva Regionen (DAR),
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte nr 3 den 22 april 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-21

§ 51 (forts.)














NVE, Budgetuppföljning per den sista mars med helårsprognos
2013, 2014-05-07.
NVE, Budgetuppföljning per den sista april med helårsprognos
2013, 2014-05-14.
Norbergs funderingar över länssamarbetet kring folkhälsa.
Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds protokoll den 27 februari 2014 och
den 27 mars 2014.
Norra Västmanlands samordningsförbund, protokoll den 12
mars 2014.
Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, protokoll den 12 mars 2014.
Förbundsdirektionen för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds protokoll den 17 mars 2014.
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den
25 februari 2014 och den 18 mars 2014.
Västmanlands kommuner och landstings styrelseprotokoll den 11
april 2014.
Norbergs idrotts ekonomiska förening under bildande, ”Brev till
KS angående bygge av idrottshall”, daterad den 28 april 2014.
Redovisning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel (140507)
och medlemsavgifter (140407).
Utvecklingsstrateg, Noteringar information om LOU den 7 april
2014.
Västmanland-Dalarna lönenämnd, protokoll den 22 april 2014.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Förteckning över icke avslutade ärenden
Dnr 2014.0167.913

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en lista över allmänna utskottets ärenden
som inte har avslutats.

Beslutsunderlag
Bevakningslista 2014-05-06 - 2016-01-01.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av förteckningen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL)
Dnr 2014.0168.900

Sammanfattning av ärendet
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna är helt nya så det finns inte några
övergångsbestämmelser. Innehållet är bland annat en följd av att
livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för
utformningen.
I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
antas bestämmelserna om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Utredning om järnväg Snyten –Bålsjön,
Norbergsbanan
Dnr 2013.0096.532

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har anslagit 30 000 kr till Engelsbergs Norberg
järnvägshistoriska förening för en utredning av vilka åtgärder som krävs
för att bedriva godstrafik på järnvägssträckan Bålsjön - Snyten, under
förutsättning att Länsstyrelsen Västmanland fattar ett likalydande beslut.
Föreningen har inkommit med en utredning om upprustning av
Norbergsbanan.

Beslutsunderlag
Engelsbergs Norberg järnvägshistoriska förening, Utredning upprustning
av Norbergsbanan, inkommen den 10 april 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013, § 122.

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av utredningen om järnväg Snyten –
Bålsjön, Norbergsbanan.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Den attraktiva regionen, workshop den 29 augusti
Dnr 2013.0101.106

Sammanfattning av ärendet
Information om workshop den 29 augusti inom projektet Den attraktiva
regionen.

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Västmanlandsfonden
Dnr 2013.0166.942

Sammanfattning av ärendet
Västerås Science Park AB har inkommit med en skrivelse med anledning
av nyemission i Västmanlandsfonden. Västmanlandsfonden ska bidra till
utveckling och tillväxt i kunskapsintensiva företag i Västmanland.
Kommunstyrelsen har gett allmänna utskottet i uppdrag att bereda
ärendet.
Då Västmanlandsfonden är en högriskfond med osäker avkastning
bedömer Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) att en
investering i fonden inte ligger i linje med kommunens mål för
kapitalförvaltningen. Genom att fler argument än avkastning lyfts fram
kan det diskuteras om en eventuell investering i Västmanlandsfonden
enbart ska utvärderas utifrån finanspolicyns kriterier. NVE anser dock
ändå att den höga risknivån bör tas i beaktande vid ett eventuellt
investeringsbeslut.

Beslutsunderlag
NVE, tjänsteskrivelse den 8 maj 2014
Kommunstyrelsens protokoll den 16 december 2013, § 195

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunen avstår från att investera i
Västmanlandsfonden.

Beslut
Kommunen avstår från att investera i Västmanlandsfonden.

Kopia till:
Västmanlandsfonden
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Pumpningsmöjligheter av cyklar
Dnr 2014.0133.319

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har utrett
förutsättningen för att anordna pumpningsmöjlighet av cyklar m.m. i
Fagersta och Norberg. För Norberg föreslås Torget vara en lämplig plats
för cykelpumpstation. NVK har beslutat bereda Fagersta respektive
Norbergs kommun möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 27 mars 2014, § 45

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet svarar NVK att utskottet
ställer sig positiv till anordning av pumpningsmöjlighet av cyklar i
Norberg, men ser helst att det anordnas i samverkan med annan aktör.

Beslut
Allmänna utskottet svarar NVK att utskottet ställer sig positiv till
anordning av pumpningsmöjlighet av cyklar i Norberg, men ser helst att
det anordnas i samverkan med annan aktör.

Kopia till:
NVK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Remiss om översyn av Mälardalsrådets utskott
Dnr 2014.0138.106

Sammanfattning av ärendet
Mälardalsrådets styrelse har beslutat se över organisationen avseende
dess fyra utskott, Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet,
Näringslivs- och FoU-utskottet samt Kulturutskottet.
Mälardalsrådets medlemmar har inbjudits att inkomma med synpunkter
på inkommen remisshandling. Remissvar ska lämnas senast den 31
oktober 2014.

Beslutsunderlag
Mälardalsrådet, remiss inkommen den 9 april 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att remissvar lämnas att kommunen inte har några
synpunkter på den utsända remissen.

Beslut
Remissvar lämnas att kommunen inte har några synpunkter på den
utsända remissen.

Kopia till:
Mälardalsrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Information om Språnget
Dnr 2013.0076.740

Sammanfattning av ärendet
Projektledaren för Språnget - En beprövad metod att bidra till
fungerande stödinsatser och effektiv matchning deltar för att informera
om projektet.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Rapport om länsstrategi för folkhälsoarbetet i
Västmanland
Dnr 2009.0271.773

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en rapport om länsstrategi för
folkhälsoarbetet i Västmanland. Kommunerna i Västmanland,
Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanlands län har ställt
sig bakom en länsstrategi för folkhälsoarbetet (2010-2014). Syftet med
länsstrategin är att, med de gemensamma resurserna, utveckla en stark
samverkan och kompetens inom områdena:
 Kunskapsunderlag om hälsoläget — Liv & Hälsa Vuxen/Ung
 Psykisk hälsa för barn och unga vuxna
Varje part, som ingår i länsstrategin, genomför egna insatser, utifrån egna
förutsättningar, prioriteringar och planer, för att uppnå en bättre hälsa i
befolkningen. Länsstrategin kompletterades senare med en
överenskommelse om en utvecklingsplan som beskriver mål och
parternas åtaganden. I utvecklingsplanen, som är antagen av samtliga
kommunstyrelser och landstingsstyrelsen, framgår att uppföljning och
utvärdering av utvecklingsplanen ska genomföras vart annat år. Under
2013 har uppföljningen avseende åren 2010-2012 genomförts.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2014

Beslut
Rapporten godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Dnr 2014.0153.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVSF) har inkommit med ett
förslag på ny förbundsordning. Bakgrunden är framförallt en föreslagen
höjning av ordförandearvodet men i samband med detta även en del
redaktionella ändringar och mindre justeringar.

Beslutsunderlag
NVSF, skrivelse inkommen den 6 maj 2014

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Förslaget till ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund antas att gälla från och med den 1 januari 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Belysning Gamla banan
Dnr 2014.0120.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet (AU) har beslutat om en viljeinriktning att Gamla
banan ska belysas och att det ska prioriteras i NVK:s investeringsbudget.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har getts i
uppdrag att ta fram driftkostnader för belysningen.
NVK har inkommit med investerings- och årskostnad.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 10.
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.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
att NVK ges i uppdrag att under innevarande år belysa Gamla banan
enligt förslaget inom NVK:s ekonomiska ram.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
NVK ges i uppdrag att under innevarande år belysa Gamla banan enligt
förslaget inom NVK:s ekonomiska ram.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Förfrågan från Leader Bergslagen om fortsatt
medverkan
Dnr 2014.0130.141

Sammanfattning av ärendet
Leader Bergslagen har inkommit med en förfrågan om:
- Norbergs kommun är intresserade av att fortsatt delta i det lokala
utvecklingsarbete som idag drivs av Leader Bergslagen
- Fortsatt medfinansiering av det lokala utvecklingsprogrammet med en
maximal nivå om 23 kronor per invånare och år.
- Norbergs kommun vill uppdra åt Leader Bergslagen ideell förening att
samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod.
Svar önskas senast den 20 juni.
Representant från Norbergs kommun Sten Nordström deltar för att
föredra ärendet.

Beslutsunderlag
Leader Bergslagen, skrivelse inkommen den 3 april 2014

Beslut
1. Norbergs kommuns viljeinriktning är att kommunen är
intresserade av att fortsatt delta i det lokala utvecklingsarbete
som idag drivs av Leader Bergslagen.
2. Norbergs kommuns viljeinriktning är att kommunen fortsatt
medfinansierar det lokala utvecklingsprogrammet med en
maximal nivå om 23 kronor per invånare och år.
3. Norbergs kommuns viljeinriktning är att kommunen uppdrar åt
Leader Bergslagen ideell förening att samordna och förbereda
arbetet med en ny programperiod.
4. Finansiering enligt punkt 2 hänskjuts till budgetberedningen i
augusti.

Kopia till:
Leader Bergslagen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 64

Sammanträdesdatum
2014-05-21

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.
Allmänna utskottet har gett Pratima Åslund (V), Kjell Karlsson (MP),
ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att träffa nyvalda styrelsen
för Karbenningbygdens ekonomiska förening för att diskutera villkoren i
reverserna.
De som fått uppdraget har inkommit med en rapport. Föreningen
föreslår att lånen skrivs ner så att kvarstående amorteringskrav uppgår till
10 000-15 000 kr per år. Kommunens representanter bedömer
föreningens förslag till lösning som rimlig. De som fått uppdraget lämnar
följande förslag till beslut:
1. Norbergs kommun skriver av lånet på fastigheten Nickebo 1:22
om 956 654 kr och efterskänker fordran.
2. Norbergs kommun skriver ned lånet på bergvärmeanläggningen
med 160 808 kr och efterskänker fordran.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-05-21

§ 64 (forts.)
3. Karbenningbygdens ekonomiska förenings lån för
bergvärmeanläggningen uppgår till 270 000 kronor efter
nedskrivning. Föreningen ska senast på förfallodagen 31
december amortera 15 000 kr per år i 18 år med start år 2014.
Den sista amorteringen ska ske år 2031.

Beslutsunderlag
NVE, skrivelse den 8 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24, 25 mars 2014 § 19.
NVE, 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 (S) i handläggningen av detta
ärende.

Beslut
För att ärendet ska kunna behandlas på fullmäktiges sammanträde den
16 juni rekommenderas kommunstyrelsens ordförande besluta på
styrelsens vägnar i ärendet.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Norbergs kommun skriver av lånet på fastigheten Nickebo 1:22
om 956 654 kr och efterskänker fordran.
2. Norbergs kommun skriver ned lånet på bergvärmeanläggningen
med 160 808 kr och efterskänker fordran.
3. Karbenningbygdens ekonomiska förenings lån för
bergvärmeanläggningen uppgår till 270 000 kronor efter
nedskrivning. Föreningen ska senast på förfallodagen 31
december amortera 15 000 kr per år i 18 år med start år 2014.
Den sista amorteringen ska ske år 2031.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-05-21

§ 64 (forts.)
4. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till senast den 30
september 2014 träffa överenskommelse med
Karbenningbygdens Ekonomiska Förening om villkor för
återköp av fastigheten om det blir aktuellt för föreningen med en
försäljning av Nickebo 1:22 innan lånet slutamorterats till
Norbergs kommun senast år 2031. Beslutspunkterna 1-3 gäller
under förutsättning av att kommunstyrelsen träffar sådan
överenskommelse.

Kopia till:
Kommunstyrelsens vice ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 65

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i
taxan för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Dnr 2014.0134.346

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxan
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan
föreslås gälla från och med den 1 oktober 2014.
Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 %, då denna
inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga självkostnad vid
upprättande av förbindelsepunkt.
Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 4,2 %.
Den fasta avgiften höjs från 4 732 kr till 4 931 kr per år.
Rörliga förbrukningsavgiften höjs från 26,24 kr till 27,34 kr per m3.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 662 kr till 1 732 kr per
år.
Tomtyteavgiften höjs från 233 kr till 243 kr per år och varje påbörjat
100-tal kvm tomtyta.
För en notrnalvilla med en vattenförbrukning om 150 m3/år innebär
förslageten höjning av förbrukningsavgiften från 3 936 till 4 101 kr, fasta
avgiften från 4 732 till 4 931 kr och en höjning av lägenhetsavgiften från
1 662 till 1 732 kr eller tillsamman 434 kr inkl. moms för ett år.
Kostnadsökningarna 2014 bedöms bli i storleksordningen 2,75 % på
årsbasis samtidigt som försäljningsvolymen bedöms minska med 1,0 %.
Vidare har kommunfullmäktiges uttalade viljeinriktning, att
brukningstaxan under några år ska höjas med en procentenhet mer per år
än kostnadsökningarna för att tillskapa ökade underhållsmedel, beaktats.
De fasta avgifterna för diverse tjänster föreslås höjas med 2,9 %, vilket
bedöms motsvara arbetskostnadsökningarna.
Tillägg föreslås i § 16 avseende diverse tjänster med fast avgift för
tankning av vatten ur tankningsstation 500 kr/år. Rörlig avgift för
tankning av vatten ur tankningsstation 33 kr/m3.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-05-21

§ 65 (forts.)
NVK hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa för Norbergs
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. den
1 oktober 2014.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 27 mars 2014, § 41

Beslut
För att ärendet ska kunna behandlas på fullmäktiges sammanträde den
16 juni rekommenderas kommunstyrelsens ordförande besluta på
styrelsens vägnar i ärendet.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa för
Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr.
o. m. den 1 oktober 2014 antas.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 66

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Avsiktsförklaring Den attraktiva regionen
Dnr 2013.0101.106

Sammanfattning av ärendet
Avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen i Västmanland, Trafikverket,
Landstinget i Västmanland, Norbergs kommun, Fagersta kommun och
Skinnskattebergs kommun (parterna) avseende deltagande och samarbete
i pilotprojektet Återetablering av gruvor i Västmanland.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring avseende Den attraktiva regionen – Pilotprojekt
Återetablering av gruvor i Västmanland.
Länsstyrelsen, projektbeskrivning den 7 maj 2014.

Beslut
1. Norbergs kommun undertecknar avsiktsförklaringen avseende
deltagande och samarbete i pilotprojektet Återetablering av
gruvor i Västmanland.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 67

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Avtal om överlåtelse av material till Kungliga
biblioteket (Grängesbergs filmarkiv)
Dnr 2014.0158.106

Sammanfattning av ärendet
I kommunens arkiv förvaras filmer som inte kan visas eller ses med
dagens/kommunens utrustning. Ett avtalsförslag om överlåtelse av
material till Kungliga biblioteket har upprättats. Norbergs kommun har
rätt att efter särskild överenskommelse och till självkostnadspris få
tillgång till donerat material.

Beslutsunderlag
Enhet adm. arkivets tjänsteskrivelse den 7 maj 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Avtal, daterat den 6/5 2014, överlåtelse av material till Kungliga
Biblioteket ingås.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
avtalet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 68

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Ändringar av kommunstyrelsens reglemente m.m.
med anledning av beslut om att utöka antalet
ersättare i kommunstyrelsen (extra ärende)
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat att nuvarande politiska
organisation med utskott under kommunstyrelsen bibehålls, men antalet
ersättare i KS utökas.
Allmänna utskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag till ändringar i kommunstyrelsens reglemente och
inkallandeordning.
Ledningskontoret föreslår att:
1. Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
2. När ledamot i kommunstyrelsen har fått förhinder att tjänstgöra
ska ersättare tjänstgöra i första hand från det parti som
ledamoten har blivit vald i den ordning som de anges i KF:s
valprotokoll. I andra hand tjänstgör ersättare från annat parti i
den ordning som beslutas vid KF:s valsammanträde.
3. Ersättare i kommunstyrelsen har inte rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.
4. Kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med punkt 1-3
enligt ledningskontorets förslag.
5. Ovanstående beslutspunkter ska gälla från och med
kommunstyrelsens mandattid efter valet 2014.
6. Förslagets kostnader för 2014 finansieras inom
kommunstyrelsens ram. Kostnader från och med 2015 (100 000
kronor per år) hänskjuts till budgetberedningen i augusti.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 24

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-05-21

§ 68 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
2. När ledamot i kommunstyrelsen har fått förhinder att tjänstgöra
ska ersättare tjänstgöra i första hand från det parti som
ledamoten har blivit vald i den ordning som de anges i KF:s
valprotokoll. I andra hand tjänstgör ersättare från annat parti i
den ordning som beslutas vid KF:s valsammanträde.
3. Ersättare i kommunstyrelsen har inte rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.
4. Kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med punkt 1-3
enligt ledningskontorets förslag.
5. Ovanstående beslutspunkter ska gälla från och med
kommunstyrelsens mandattid efter valet 2014.
6. Förslagets kostnader för 2014 finansieras inom
kommunstyrelsens ram. Kostnader från och med 2015 (100 000
kronor per år) hänskjuts till budgetberedningen i augusti.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 69

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Frågor från föreningar angående ny idrottshall
(extra ärende)
Dnr 2013.0149.821

Sammanfattning av ärendet
Norbergs Allmänna Idrottsförening, Skogsgymnastikens
Innebandyförening och Norbergs Handbollsförening har inkommit med
en skrivelse. De har för avsikt att bilda en ekonomisk förening för drift
av en ny idrottshall.
I skrivelsen ställs ett antal frågor till kommunen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen daterad den 28 april 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att
1. Barn- och utbildningsutskottet ombeds ange om de har behov av
att hyra halltid i ny idrottshall och i så fall hur mycket.
2. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning ges i uppdrag att belysa
konsekvenserna av om kommunen blir medlem i en ekonomisk
förening, exempelvis för- och nackdelar avseende momsregler,
expertis syn på frågan, exempel från andra kommuner.
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ombeds ange kommunens
kostnader för idrottshall idag genom exempelvis
bidrag/subventioner till föreningar m.m. och vilka kostnader
utskottet bedömer att kommunen klarar i framtiden.
4. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att vid nästa
planmöte diskutera planförhållandena vid den önskade platsen.
5. Frågan om bidrag från kommunen vid uppförande av ny
idrottshall hänskjuts till budgetberedningen i augusti.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-05-21

§ 69 (forts.)
Beslut
1. Barn- och utbildningsutskottet ombeds ange om de har behov av

att hyra halltid i ny idrottshall och i så fall hur stort behov.
2. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning ges i uppdrag att belysa
konsekvenserna av om kommunen blir medlem i en ekonomisk
förening, exempelvis för- och nackdelar avseende momsregler,
exempel från andra kommuner och Sveriges Kommuner och
Landstings syn på frågan.
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ombeds ange kommunens
kostnader för idrottshall idag genom exempelvis
bidrag/subventioner till föreningar m.m. och vilka kostnader
utskottet bedömer att kommunen klarar i framtiden.
4. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att vid nästa
planmöte diskutera planförhållandena vid den önskade platsen.
5. Frågan om bidrag från kommunen vid uppförande av ny
idrottshall hänskjuts till budgetberedningen i augusti.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet (inkl. skrivelse samt e-brev inkommet 24
april)
NVE (inkl. skrivelse samt e-brev inkommet 24 april)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 70

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Förtydligande om årsredovisning (extra ärende)
Dnr 2014.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Vi kommunfullmäktiges (KF) behandling av årsredovisning för 2013
beslutades att kommunstyrelsen med anledning av motstridiga uppgifter
på sid 22 och 23 i årsredovisningen ska återkomma till KF med ett
förtydligande.
Enhet stöd har upprättat ett förtydligande.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 16 maj 2014.

Beslut
1. Kommunfullmäktiges presidium föreslås bjuda in personalchefen
till nästkommande sammanträde för att redogöra för ärendet.
2. För att ärendet ska kunna behandlas på fullmäktiges
sammanträde den 16 juni rekommenderas kommunstyrelsens
ordförande besluta på styrelsens vägnar i ärendet.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås ta del av förtydligandet.

Kopia till:
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 71

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Föreningen Västmanlands Företagshälsovård,
medlemsmöte och fråga om fullmakt (extra
ärende)
Dnr 2013.0073.940

Sammanfattning av ärendet
Kallelse till medlemsmöte i föreningen Västmanlands Företagshälsovård
har inkommit. Beslut i frågor om upplösning/försäljning av bolaget
ArbetsMiljögruppen i Svealand AB för snabbavveckling samt om
upplösning av föreningen Västmanlands Företagshälsovård ska
behandlas.
Möjlighet ges även att ge föreningens ordförande fullmakt att företräda
kommunens medlemskap.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 19 maj 2014.

Beslut
1. Föreningens ordförande fullmakt att företräda kommunens
medlemskap.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
fullmakten

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Föreningen Västmanlands Företagshälsovård
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 72

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Förfrågan om offentlig toalett (extra ärende)
Dnr 2014.0170.847

Sammanfattning av ärendet
En muntlig förfrågan från fastighetsägare om kommunen vill ingå
överenskommelse om tillhandahållande av offentlig toalett har inkommit
till kommunen.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för
kommunen att ingå överenskommelse om tillhandahållande av offentlig
toalett i gamla OKQ8.

Beslut
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
undersöka möjligheterna för kommunen att ingå överenskommelse om
tillhandahållande av offentlig toalett i gamla OKQ8.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 73

Sammanträdesdatum
2014-05-21

Gåva lampor till föreningen Engelsbergs Norberg
Järnvägshistoriska förening (extra ärende)
Dnr 2014.0169.900

Sammanfattning av ärendet
Fråga om gåva lampor från arkivet från kommunen till föreningen
Engelsbergs Norberg Järnvägshistoriska förening.

Beslut
1. Tre lampor som tidigare har hängt i kommunarkivet bortskänkes
till föreningen Engelsbergs Norberg Järnvägshistoriska förening.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta och underteckna
gåvobrev.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(34)

