Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

1(39)

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen.
Dag 1: fredagen den 22 augusti 2014, klockan 8.00-11.45, 12.3016.00.
Dag 2: måndagen den 25 augusti 2014, klockan 9.00-11.30.

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande, ej § 91, Pratima Åslund (V),
ordförande, § 91, Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Ulf
Olofsson (C), dag 1 §§ 74-del av 75, ersättare.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Malin Hedman, administrativ
chef/kommunsekreterare, Karolina Berglund, ekonomichef, §§
74-91, Stefan Granqvist, controller, §§ 74-91.
Närvarande föredraganden dag 1, se deltagarlista.

Justerare

Gunnar Tiger (S)

Justeringsdatum

Tisdagen den 2 september 2014

Underskrifter

Sekreterare

§§ 74–98
Malin Hedman

Ordförande

Åsa Eriksson, §§ 74-90, 92-98 Pratima
Åslund, § 91
Justerare

Gunnar Tiger
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2014-08-22, 25

Datum då anslaget sätts upp

2014-09-03

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontoret, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Malin Hedman

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-09-25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Innehållsförteckning
Deltagarlista, § 75 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av budgetramar 2015-2017
3
§ 74 Ändring av föredragningslistan
4
§ 75 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av budget 2015 och plan för
2016–2017
5
§ 76 Förfrågan från Leader Bergslagen om fortsatt medverkan 6
§ 77 Reviderat förslag till kostnadsfördelning för samhällsnyttig
kollektivtrafik
7
§ 78 Ansökan om medel för byggande av brygga anpassad för
personer med funktionsnedsättning
9
§ 79 Uthyrning av gymnastiksal vid Kärrgruvans skola
10
§ 80 Redovisning av delegationsbeslut 2014
11
§ 81 Rapport om arbetet med Tillväxtprogrammet
13
§ 82 Revisionsberättelse för år 2013, åtgärder
14
§ 83 Revidering av taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalken
2015
15
§ 84 Meddelanden
17
§ 85 Temporär ändring av förbundsordning för kommunalförbundet
VafabMiljö
18
§ 86 Ansökan om bidrag för fältvecka i Norberg
19
§ 87 Skattesats för år 2015
20
§ 88 Norbergs kommuns budget för 2015 med plan för 2016 och
2017
21
§ 89 Ekonomiska möjligheter till satsningar i kommunens
bostadsbestånd
28
§ 90 Anslag Västmanlands Kommuner och Landsting 2015 29
§ 91 Lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening, återremiss 30
§ 92 Lönepolicy
32
§ 93 Mönsterarbetsplats – projekt 2015
33
§ 94 Medarbetar- och ledarskapsstrategi
34
§ 95 Förslag till förändring av förtroendevaldas arvodesnivåer,
återremiss
35
§ 96 Könsfördelning bland kommunens medarbetare
37
§ 97 Redovisning av uppdrag med anledning av uppföljning av
översiktsplan
38
§ 98 Barn- och ungdomspolitiskt program, åtgärder
39

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Deltagarlista, § 75 Föredragningar av
kommunstyrelsens utskott och samverkansorgan
inför behandling av budgetramar 2015-2017
Kommunstyrelsens socialutskott
Lennart Skansfors (C), ordförande, Liselotte Eriksson, sektorchef.
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
Ulf Olofsson (C), ordförande, Ingrid Nord, sektorchef.
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Åsa Eriksson (S), ordförande, Staffan Mood, kommunchef.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Mats Jansson, förbundschef.
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
Elizabeth Pettersson (S), ordförande och Ing-Marie Pettersson-Jensen,
enhetschef.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Anna Kuylenstierna, förvaltningschef.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Harold Nilsson, förbundschef.
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Göran Wänglöf, förbundschef, Henning Bask (S), ordförande.
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Anette Eriksson, operativ chef, Anna-Karin Larsson, ekonomiansvarig.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 74

Ändring av föredragningslistan






Justerare

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Nytt ärende: Ansökan om bidrag till fältvecka för studenter
Nya ärenden: Meddelanden och Temporär ändring av
förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö tas upp
efter ärende 23.
Följande ärenden tas upp efter punkt 2 i ärendelistan:
o 6: Förfrågan från Leader Bergslagen om fortsatt
medverkan
o 7: Reviderat förslag till kostnadsfördelning för
samhällsnyttig kollektivtrafik
o 15: Ansökan om medel för byggande av brygga anpassad
för personer med funktionsnedsättning
o 16: Uthyrning av idrottshallen vid Kärrgruvans skola
o 17: Redovisning av delegationsbeslut
o 21: Rapport om arbetet med Tillväxtprogrammet
o 22: Revisionsberättelse för år 2013, åtgärder
o 23: Revidering av taxan för prövning och tillsyn inom
Miljöbalken 2015
Ärende 19: Lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening,
återremiss tas upp efter ärende 9.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 75

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av budget 2015
och plan för 2016–2017
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
ordförande och gruppledare bjudits in.
Representanter för kommunstyrelsens utskott och samverkansorgan
redogör för budget- och planperioden 2015–2017 (Se deltagarlista).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 76

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

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.
Allmänna utskottet har beslutat att finansiering enligt punkt 2 hänskjuts
till budgetberedningen i augusti.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014, § 63.
Leader Bergslagen, skrivelse den 3 april 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Norbergs kommun medfinansierar det lokala
utvecklingsprogrammet som drivs av Leader Bergslagen med en maximal
nivå om 23 kronor per invånare och år från 2015 och att pengarna tas ur
anslaget Medlemsavgifter.

Beslut
1. Norbergs kommun medfinansierar det lokala
utvecklingsprogrammet som drivs av Leader Bergslagen med en
maximal nivå om 23 kronor per invånare och år från 2015.
2. Pengarna tas ur anslaget Medlemsavgifter.

Kopia till:
Leader Bergslagen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 77

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Reviderat förslag till kostnadsfördelning för
samhällsnyttig kollektivtrafik
Dnr 2013.0159.531

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade att återremittera ärendet med anledning av
förändrat utredningsuppdrag.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) föreslår att:
1. Från och med att skolskjutsar integreras i linjetrafiken under år
2014 fördelas kostnaderna enligt 2015 års budget för
kollektivtrafik, det vill säga 38,2% av kostnaderna belastar barnoch utbildningsutskottet och 61,8% av kostnaderna belastar
kommunfullmäktige.
2. Budgetjustering för år 2014 sker i samband med årsbokslutet.
3. Från och med år 2015 får förändringen helårseffekt och
kommunfullmäktiges budgetram utökas med 1 101 tkr jämfört
med planeringsförutsättningarna för år 2015, från 2 055 tkr till 3
156 tkr. Barn- och utbildningsutskottets budget minskas med 1
214 tkr jämfört med planeringsförutsättningarna för år 2015, från
3 168 tkr till 1 954 tkr.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 16.
NVE:s tjänsteskrivelse 25 juni 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 77 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Från och med att skolskjutsar integreras i linjetrafiken under år
2014 fördelas kostnaderna enligt 2015 års budget för
kollektivtrafik, det vill säga 38,2% av kostnaderna belastar barnoch utbildningsutskottet och 61,8% av kostnaderna belastar
kommunfullmäktige.
2. Budgetjustering för år 2014 sker i samband med årsbokslutet.
3. Från och med år 2015 får förändringen helårseffekt och
kommunfullmäktiges budgetram utökas med 1 101 tkr jämfört
med planeringsförutsättningarna för år 2015, från 2 055 tkr till
3 156 tkr. Barn- och utbildningsutskottets budget minskas med
1 214 tkr jämfört med planeringsförutsättningarna för år 2015,
från 3 168 tkr till 1 954 tkr.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 78

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Ansökan om medel för byggande av brygga
anpassad för personer med funktionsnedsättning
Dnr 2014.0122.805

Sammanfattning av ärendet
Spännarhyttans-Nyhyttans fiskevårdsförening söker från Norbergs
kommun 20 000 kronor för att bygga en brygga anpassad för personer
med funktionshinder i sjön Värlingen.
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet äskar 20 000 kronor från i första
hand kommunstyrelsens attraktivitetsmedel för att ekonomiskt bistå
projektet att i sjön Värlingen bygga en brygga anpassad för personer med
funktionshinder.
Utskottet uppmanar den sökande föreningen att undersöka även andra
finansieringsmöjligheter.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 4 juni, § 36.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
äskande med tillägget att föreningen ansvarar för drift och underhåll.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 20 000 kronor för
byggande av brygga anpassad för personer med
funktionsnedsättning i sjön Värlingen.
2. Pengarna tas ur anslaget attraktivitetsmedel.
3. Spännarhyttans-Nyhyttans fiskevårdsförening ansvarar för drift
och underhåll av bryggan.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 79

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Uthyrning av gymnastiksal vid Kärrgruvans skola
Dnr 2014.0165.821

Sammanfattning av ärendet
Två föreningar är intresserade av att börja använda gymnastiksalen vid
Kärrgruvans skola från första augusti 2014, i samband med att de
påbörjar verksamhet med nya grupper.
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet äskar därför medel till lokalhyran för
perioden augusti-december 2014, med 54 140 kronor, samt att den
ekonomiska relationen med lokalbanken regleras.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 4 juni, § 33.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 54 140 kronor till
lokalhyra för perioden augusti-december 2014 för uthyrning av
gymnastiksal vid Kärrgruvans skola.
2. Pengarna tas ur anslaget för attraktivitetsmedel.
3. Den ekonomiska relationen med lokalbanken regleras.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 80

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Redovisning av delegationsbeslut 2014
Dnr 2014.0003.901

Justerare

Nr Beslut
29. Nyttjanderätt tillfällig
parkering, kv Kronan,
biblioteksparkeringen
och Stockrosen , under
tiden för
Engelbrektsturen 2014..

Beslutsdatum Delegat
2014-05-06
Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

30. Överenskommelse
fastighetsreglering, från
fastigheten Norbergsby
1:114 överförs områden
till kommunens fastighet
Stutbo 1:23 samt
Norbergsby 14:71.

2014-06-02

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

29. Tilldelningsbeslut,
upphandling av
livsmedel.

2014-06-03

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

30. Avtal gällande
företagshälsovård.

2014-06-09

Anita Karlsson,
personalchef

31. Nya och reviderade HRrutiner.

2014-06-09

Anita Karlsson,
personalchef

32. Överenskommelse
fastighetsreglering
Norbergsby 14:65, kv
Örnen

2014-07-03

Harold Nilsson,
förbundschef,
NVK

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

33. Förlängningsavtal
kopieringspapper och
färdiglagad kyld mat o
distribution

201407-07

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

34. Avtal livsmedel

201407-18

Ulla-Britt Ljung,
kommunstrateg

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 81

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Rapport om arbetet med Tillväxtprogrammet
Dnr 2010.0120.141

Sammanfattning av ärendet
Fagersta och Norbergs kommuners gemensamma övergripande
Tillväxprogram antogs av de båda kommunerna i mars 2012.
Ledningskontoret redovisar rapport avseende dels handlingsplan 2014
samt dels lägesrapport för arbetet första halvåret 2014. Ledningskontoret
föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 juli 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Rapport om arbetet med Tillväxtprogrammet godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 82

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Revisionsberättelse för år 2013, åtgärder
Dnr 2014.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2014 om ansvarsfrihet för
2013 års förvaltning. Till revisionsberättelsen bifogades en
revisionsrapport. Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tar del
av revisionsberättelsen och revisionsrapporten samt överlämnar
handlingarna till Norra Västmanlands ekonomiförvaltning.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 juli 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tar del av revisionsberättelsen och revisionsrapporten
samt överlämnar handlingarna till Norra Västmanlands
Ekonomiförvaltning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 83

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Revidering av taxan för prövning och tillsyn inom
Miljöbalken 2015
Dnr 2014.0196.406

Sammanfattning av ärendet
Taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalken beslutades hösten 2006
för den gemensamma verksamheten för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd. Efter det har storleken för timavgiften höjts med index
årligen fram till i år 2014, då en inberäknad timavgift började gälla.
Mindre ändringar har också gjorts vid enstaka tillfällen i bilagorna på
grund av justeringar i lagstiftningen.
Under 2013 har omfattande förändringar gjorts av "Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd". Samtidigt tillkom
en ny förordning, Miljöprövningsförordning (2013:251) som
kompletterar de ändringar som genomfördes i (1989:899). Ändringarna
trädde i kraft 18 juni 2013. Som en konsekvens bör taxan anpassas till de
nya paragraferna och begreppen, även om den gamla taxan fungerar i ett
kortare övergångsskede.
Sammanfattningsvis kommer förändringarna att beröra kommunerna,
med ökade avgifter, mer än privata verksamhetsutövare där det i vissa
fall istället kan bli timavgift istället för fast årsavgift.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) hemställer
att kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner
fastställer reviderad "Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken"
med taxebilagorna 1 och 2 att gälla från och med 1 januari 2015.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 8 juli 2014, § 51

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktiges presidium föreslås bjuda
in representant för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning
för att föredra ärendet vid fullmäktiges behandling.
Ordföranden ställer proposition på nämndens förslag och Erikssons
tilläggsyrkande och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med
förslaget och yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 83 (forts.)
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslås bjuda in representant för
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning för att föredra
ärendet vid fullmäktiges behandling.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Reviderad "Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken" med
taxebilagorna 1 och 2 fastställs att gälla från och med 1 januari 2015.

Kopia till:
Kommunfullmäktiges presidium
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 84

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Meddelanden


















NVE, Budgetuppföljning per den sista maj med helårsprognos
2013, 2014-08-12.
NVE, Budgetuppföljning per den sista juli med helårsprognos
2013, 2014-08-22.
Centrala samverkansgruppens protokoll den 27 maj 2014.
Avtal gällande företagshälsovård 9 juni 2014.
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands läns
protokoll den 13 juni 2014.
Redovisning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel (140610)
och medlemsavgifter (140610).
Västmanlands pilotprojekt Den Attraktiva Regionen (DAR),
seminarium 29 aug.
Minnesanteckningar KS arbetsgrupp för infrastrukturfrågor den
13 mars och 18 juni 2014.
Minnesanteckningar kollektivtrafiknämndens beredning den 26
maj 2014.
Norra Västmanlands ekonominämnd, protokoll den 20 maj 2014.
Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds protokoll den 23 april 2014 och den
22 maj 2014.
Personalberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting,
19 maj 2014.
Förbundsdirektionen för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds protokoll den 28 maj 2014.
Avesta-Hedemora-Skinnskatteberg-Norberg
upphandlingssamarbete, styrgruppsmöte den 21 maj 2014.
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den
6 maj och 10 juni 2014.
Västmanlands kommuner och landstings förbundsmöte den 9
maj 2014.
Valnämndens protokoll den 13 maj 2014.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden.
Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 85

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Temporär ändring av förbundsordning för
kommunalförbundet VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Vafab Miljö AB har inkommit med skrivelse om temporär ändring av
förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö. Vafab Miljö AB
föreslår:
1. Den temporära ändringen av förbundsordningen för
kommunalförbundet VafabMiljö godkänns enligt förslag i
avvaktan på Enköpings ställningstagande.
2. Den temporära förbundsordningen upphör att gälla om
Enköpings kommun godkänner ombildandet av Vafab Miljö AB
till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den
förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare
antagits av kommunfullmäktige.
Det innebär att när Enköpings kommun beslut vinner laga kraft gäller
den tidigare antagna förbundsordningen med tillhörande avtal för
kommunalförbundet VafabMiljö för alla kommuner. Om Enköping
däremot väljer att inte bli medlem i kommunalförbundet permanentas
den temporära förbundsordningen.

Beslutsunderlag
VafabMiljös skrivelse inkommen den 21 augusti 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Den temporära ändringen av förbundsordningen för
kommunalförbundet VafabMiljö godkänns enligt förslag i
avvaktan på Enköpings ställningstagande.
2. Den temporära förbundsordningen upphör att gälla om
Enköpings kommun godkänner ombildandet av Vafab Miljö AB
till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den
förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare
antagits av kommunfullmäktige.
Kopia till: Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 86

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Ansökan om bidrag för fältvecka i Norberg
Dnr 2014.0209.871

Sammanfattning av ärendet
Fråga om bidrag till Stockholms universitet, institutionen för etnologi,
religionshistoria och genusvetenskap, för genomförande av fältvecka i
Norbergs kommun inom ramen för Kandidatprogram för museer och
kulturarv.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet äskar 5 000 kronor ändamålet.

Beslutsunderlag
Stockholms universitet, e-post den 14 augusti 2014.

Beslut
1. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 5 000 kronor för
Stockholms universitets fältvecka i Norberg under förutsättning
att bidraget medför att Norbergs kulturarvsvärden sprids.
2. Pengarna tas ur anslaget för attraktivitetsmedel.
3. Bidragets användning ska återrapporteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 87

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Skattesats för år 2015
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Den kommunala skattesatsen för år 2015 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2014 års
skattesats.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 88

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Norbergs kommuns budget för 2015 med plan för
2016 och 2017
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2013–2015 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 24–25 mars 2014, § 5.
Med anledning av budgetberedningen gavs ett antal uppdrag till utskott
och samverkansorgan. De har återrapporterats.
Socialdemokraterna har lagt fram ett budgetförslag.

Beslutsunderlag
V-dala Miljö & Bygg, skrivelse den 22 augusti 2014.
Lärarförbundet, LR skrivelse inkommen den 22 augusti 2014
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 mars 2014, §§ 5, 13.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 (2 st.) och 18 juli 2014.
Socialutskottets protokoll den 10 juni 2014, §§ 81-85.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 maj 2014.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 4 juni 2014, § 32.
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 19 maj 2014.
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 27 maj 2014, §§ 30-32, 42.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2014.
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 23 juni och 7 juli 2014.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll 26 juni 2014,
§§ 105-107.
Fullmäktiges protokoll den 12 maj 2014, § 35.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar enligt socialdemokraternas budgetförslag och
finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 88 (forts.)
Beslut
1. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att ta fram
beslutsunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser.
Lämnas till ledningskontoret senast den 30 september 2014.
2. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att tydliggöra
äskandet om barnomsorg på kvällstid avseende drift- respektive
investeringskostnader. Lämnas till ledningskontoret senast den
30 september 2014.
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att ta fram ett
förtydligande angående hur mycket finansiering kommunen ska
bidra med till LONA-projektet (utredning med prioritering slinga
runt Noren och cykelstig till Fagersta om möjligt). Lämnas till
ledningskontoret senast den 30 september 2014.
4. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
skyndsamt utreda möjligheterna för att skapa steg 1-boende för
ensamkommande barn i kommunen.
5. Socialutskottets uppdrag att göra prognoser för behovet av LSSboende och särskilt boende för äldre under de närmsta 10 åren
lämnas till ledningskontoret inför budgetberedningen i augusti
2015.
6. I övrigt tar allmänna utskottet del av återredovisade uppdrag.
7. Allmänna utskottets effektmål enligt förvaltningens förslag gäller
för förvaltningens fortsatta beredningsarbete med budget och
plan 2015-2017.
Förslag till kommunstyrelsen
8. Som inriktningsbeslut fördelas kommunstyrelsens
utvecklingsmedel 2015-2017 enligt nedanstående:
Socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet
a. Kostutveckling: 200 000 kronor respektive år 2015-2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 88 (forts.)
Barn- och utbildningsutskottet
b. IT i skolan: 200 000 kronor respektive år 2015-2017.
c. Skolgård mellanstadiet: 200 000 kronor år 2015.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
d. Arrangemang inklusive biblioteket 150 år: 200 000
kronor respektive år 2015-2017.
e. Ungdomsrådet, nationellt möte: 100 000 kronor år 2015.
Allmänna utskottet
f. Åtgärder inom ramen för Tillväxtprogrammet: 100 000
kronor respektive år 2015-2017.
g. Mönsterarbetsplats: 500 000 kronor respektive år 20162017.
h. Marknadsföring av tomter: 50 000 kronor år 2015.
i. Politikerutbildning: 100 000 kronor år 2015.
j. Aktiviteter inom ramen för integrationsprojekt: 500 000
kronor respektive år 2015-2017.
k. Åtgärder inom ramen för Digital agenda: 200 000 kronor
respektive år 2015-2017.
l. Fair Trade City: 100 000 kronor respektive år 2015-2017.
Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
9. Resultatmål fastställs till 1 % av skatter och bidrag år 2015 och 2
% respektive år 2016-2017.
10. Befolkningssiffran som budgeten baseras på ändras till antal
invånare den 30 juni 2014, vilket är 5 679 invånare.
11. Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2015
omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp som motsvarande belopp på
de lån som förfaller till betalning år 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 88 (forts.)
Kommunstyrelsens driftbudget
12. Anslaget till kommunstyrelsen och allmänna utskott utökas med
100 000 kronor respektive år 2015-2017 för feriearbeten, 600 000
kronor respektive år 2015-2017 för lönesatsning svårrekryterade
grupper prioritering lärare och förskollärare, 500 000 kronor
respektive år 2015-2017 för koordinering av integrationsinsatser
och 1 000 000 kronor per år 2016-2017 för hyresökning till följd
av renovering av kök på Björkängen. Anslaget för
utvecklingsmedel fastställs till 2 226 000 kronor respektive år
2015-2017. Det innebär att kommunstyrelsen och allmänna
utskottet tilldelas ett anslag på 16 776 000 kronor år 2015,
18 152 000 kronor år 2016 och 18 596 000 kronor år 2017. Enligt
tidigare beslut omdisponeras utvecklingsmedel för
personalbefrämjande åtgärder och utvecklingsmedel för
läxläsningshjälp samt utökas anslaget för upphandling och
utökning av antalet ersättare i kommunstyrelsen.
13. Kommunstyrelsens socialutskott tilldelas ett anslag på 117 155
000 kronor år 2015, 120 993 000 kronor år 2016 och 125 196 000
kronor år 2017.
14. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
utökas med 1 000 000 kronor respektive år 2015-2017 för
personalförstärkning inom förskola och 70 000 kronor respektive
år 2015-2017 för kamratstödjare inom ramen för det barn- och
ungdomspolitiska programmet. Det innebär att utskottet tilldelas
ett anslag på 91 485 000 kronor år 2015, 93 966 000 kronor år
2016 och 97 249 000 kronor år 2017. Enligt tidigare beslut
utökas anslaget för läxläsningshjälp samt omdisponeras medel för
kollektivtrafik/skolskjutsar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 88 (forts.)
15. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
utökas med 100 000 kronor respektive år 2015–2016 och 50 000
kronor 2017 för läsfrämjande, 40 000 kronor respektive år 2015–
2017 för nationaldagsfirande, 200 000 kronor respektive år 2015–
2017 för ökat öppethållande på ungdomsgården Unkan, 125 000
kronor respektive år 2015-2016 för LONA-projekt prioritering
slinga runt Noren och cykelstig till Fagersta om möjligt (inom
ramen för genomförandeplan för översiktsplanen) samt 165 000
kronor respektive år 2015–2017 för åtgärder inom ramen för det
barn- och ungdomspolitiska programmet (varav 20 000 kronor
för Lilla ungdomsrådet, 20 000 kronor för barnpilotverksamhet,
25 000 kronor för Återhämtning och vila och 100 000 kronor för
kulturskola på Unkan). Det innebär att utskottet tilldelas ett
anslag på 9 731 000 kronor år 2015, 9 974 000 kronor år 2016
och 10 085 000 kronor år 2017.
Kommunfullmäktiges driftbudget
16. Anslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
utökas med 120 000 kronor år 2015 och 160 000 kronor år 2016
för att utreda rasrisker (inom ramen för genomförandeplan
översiktsplan). Det innebär att nämnden tilldelas ett anslag på
2 765 000 kronor år 2015, 2 871 000 kronor år 2016 och
2 784 000 kronor år 2017.
17. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på
31 139 000 kronor år 2015, 31 917 000 kronor år 2016 och
32 779 000 kronor år 2017.
18. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag för
Svenska för invandrare på 904 000 kronor år 2015, 926 000
kronor år 2016 och kronor 951 000 år 2017.
19. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) utökas
med 30 000 kronor respektive år 2015-2017 för belysning av
gamla banan. Det innebär att förbundet tilldelas ett anslag på
12 744 000 kronor år 2015, 13 377 000 kronor år 2016 och
13 660 000 kronor år 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 88 (forts.)
20. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag för
medlemsbidrag på 4 505 000 kronor år 2015, 4 607 000 kronor år
2016 och 4 721 000 kronor år 2017 samt ett anslag för övrigt på
290 000 kronor år 2015, 303 000 kronor år 2016 och 316 000
kronor år 2017.
21. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 872 000
kronor år 2015, 895 000 kronor år 2016 och 920 000 kronor år
2017.
22. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på
3 771 000 kronor år 2015, 3 880 000 kronor år 2016 och
3 993 000 kronor år 2017.
23. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på
180 000 kronor år 2015, 185 000 kronor år 2016 och 190 000
kronor år 2017.
24. Till kollektivtrafik anslås 3 156 000 kronor år 2015, 3 208 000
kronor år 2016 och 3 265 000 kronor år 2017.
25. Till överförmyndarsamverkan anslås 611 978 kronor år 2015,
636 614 kronor år 2016 och 664 308 kronor år 2017.
Investeringsbudget
26. Investeringsbudgeten fastställs. Det innebär en
investeringsbudget om totalt 12 600 000 kronor respektive år
2015-2017 varav NVK/kommunfullmäktige tilldelas 11 400 000
kronor år 2015 och 11 600 000 kronor år 2016-2017 och
kommunstyrelsen tilldelas 1 200 000 kronor år 2015 och
1 000 000 kronor år 2016-2017 (varav allmänna utskottet tilldelas
400 000 kronor år 2015 och 500 000 kronor år 2016-2017,
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet tilldelas 100 000 kronor
respektive år 2015-2017, barn- och utbildningsutskottet tilldelas
75 000 kronor år 2015 och 2017, 325 000 kronor år 2016,
socialutskottet tilldelas 625 000 kronor år 2015, 75 000 kronor år
2016 och 325 000 kronor år 2017). Renovering av Björkängens
kök ska prioriteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 88 (forts.)
Notering till protokollet
Pratima Åslund (V) avstår från att delta i beslutet i avvaktan på ärendets
behandling i kommunstyrelsen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 89

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Ekonomiska möjligheter till satsningar i
kommunens bostadsbestånd
Dnr 2014.0120.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen gavs av allmänna utskottet uppdraget att 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.
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning (NVE) har inkommit med en
återrapport.

Beslutsunderlag
NVE:s tjänsteskrivelse den 4 juni 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 15.

Beslut
Allmänna utskottet tar del av återrapporten.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 90

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Anslag Västmanlands Kommuner och Landsting
2015
Dnr 2014.0190.106

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har ansökt om medel
för 2015. Tidigare har anslagen beslutats av berört utskott.

Beslutsunderlag
VKL:s protokoll den 24 mars 2014, §§ 8-9.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Utvecklings- och utredningsfunktionen finansieras med 32 500 kr
år 2015, anslaget tas ur medlemsavgifter.
2. Länsturismen finansieras totalt med 38 100 för år 2015, fördelat
på 21 600 kr i grundfinansiering och 16 500 i utökad finansiering,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
3. Taltidningen finansieras med 29 800 kr för år 2015, anslaget tas
ur medlemsavgifter.
4. Vård och omsorgscollege finansieras med 11 000 kr år 2015,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
5. Ung företagsamhet (UF) finansieras med 16 500 kr år 2015,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
6. Regionala strukturer för kunskapsutveckling (RESK) finansieras
med 5 400 kr år 2015, anslaget tas ur medlemsavgifter.
7. Den digitala agendan eHälsa finansieras med 8 700 kr år 2015,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
8. Kanslifunktionen och sekreterare gemensamma nämnden
finansieras med 25 000 kr för år 2015, anslaget tas ur
medlemsavgifter.
9. Medel för ovanstående anslag överförs, i förekommande fall,
från utskotten till allmänna utskotten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 91

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Lån till Karbenningbygdens ekonomiska
förening, återremiss
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att Norbergs kommun
skriver av lånet på fastigheten Nickebo 1:22 om 956 654 kr och
efterskänker fordran, Norbergs kommun skriver ned lånet på
bergvärmeanläggningen med 160 808 kr och efterskänker fordran och att
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.
Fullmäktige har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för att
bereda ett yrkande om att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Norbergs kommun efterskänker
fordran på fastigheten och bergvärmeanläggningen för utebliven
amortering till och med 2013 på 180 000 kr.
2. Norbergs kommun ger Karbenningbygdens ekonomiska
förening amorteringsfrihet med 180 000 kr under åren 20142015.
3. Som säkerhet för framtiden har Norbergs kommun en
inteckning, skriftligt pantbrev i fastigheten på 1 010 629 kr.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 16 juni 2014, § 53.
Ordförandebeslut, kommunstyrelsen den 27 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014, § 64.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE), tjänsteskrivelse 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.
NVE, tjänsteskrivelse den 13 november 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 91 (forts.)
Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att allmänna utskottet beslutar att föreningens
synpunkter på förslaget inhämtas inför kommunstyrelsens sammanträde
samt att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Norbergs kommun efterskänker fordran på fastigheten och
bergvärmeanläggningen för utebliven amortering till och med
2013 på 180 000 kr.
2. Norbergs kommun ger Karbenningbygdens ekonomiska
förening amorteringsfrihet med 180 000 kr under åren 20142015.
3. Som säkerhet för framtiden har Norbergs kommun en
inteckning, skriftligt pantbrev i fastigheten på 1 010 629 kr.

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

Beslut
Föreningens synpunkter på förslaget inhämtas inför kommunstyrelsens
sammanträde.
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Norbergs kommun efterskänker fordran på fastigheten och
bergvärmeanläggningen för utebliven amortering till och med
2013 på 180 000 kr.
2. Norbergs kommun ger Karbenningbygdens ekonomiska
förening amorteringsfrihet med 180 000 kr under åren 20142015.
3. Som säkerhet för framtiden har Norbergs kommun en
inteckning, skriftligt pantbrev i fastigheten på 1 010 629 kr.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(39)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 92

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

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.
Allmänna utskottet har återremitterats till den 11 augusti 2014 för
revidering av lönekriterierna.
Ett förslag är framtaget av en partsammansatt grupp och har redovisats i
Centrala samverkansgruppen som ställer sig bakom förslaget. Enhet stöd
föreslår att förslaget till nya lönekriterier antas gälla från och med 1
september 2014.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 20 juni 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 22.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att förslaget antas med ett förtydligande om
lösningsfokuserat förhållningssätt och bidragande till måluppfyllelse.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslaget till lönepolicy och lönekriterier antas gälla från och med 1
september 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 93

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Mönsterarbetsplats – projekt 2015
Dnr 2014.0212.902

Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp med Liselotte Eriksson, Mikael Björlestrand och Anita
Karlsson har träffats några gånger för att se över möjlighet att minska
antalet delade turer och att erbjuda heltidstjänster inom
socialförvaltningen.
För att göra en förstudie behövs en projektledare på cirka 25 %, 60 000
kronor. Föreslås att 60 000 kronor anslås till en förstudie samt att
medlen tas från attraktivitetsmedlen.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 25 juni 2014.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. 60 000 kronor anslås 2014 till en förstudie om
mönsterarbetsplats.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 94

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Medarbetar- och ledarskapsstrategi
Dnr 2014.0065.902

Sammanfattning av ärendet
Enhet Stöd har fått i uppdrag ta fram förslag till reviderad medarbetaroch ledarskapsstrategi. HR-strategin behandlar bland annat medarbetaroch ledarskap samt fokusområden som behöver utvecklas under
perioden 2015-2017.
Ledningskontoret/enhet stöd föreslår att förslaget till HR-strategi för
perioden 2015-2017 antas.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 7 juli 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 3.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar om tillägget att allmänna utskottet ger
personalchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till och kostnader för ett
traineeprogram. Uppdraget ska återrapporteras för budgetberedningen i
mars 2015.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och yrkandet och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med dem.

Beslut
1. Personalchefen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till och
kostnader för ett traineeprogram.
2. Uppdraget ska återrapporteras för budgetberedningen i mars
2015.
Förslag till kommunstyrelsen
Förslaget till HR-strategi för perioden 2015-2017 antas.

Kopia till:
Personalchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 95

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Förslag till förändring av förtroendevaldas
arvodesnivåer, återremiss
Dnr 2013.0113.900

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till allmänna utskottet för
ytterligare beredning bl a för borttagande av arvoden för
vänortskommittéverksamhet, formulering av förslag om högre arvode till
ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsutskottet samt förslag om lägre
arvode till ordföranden i socialutskottet.
Arvodesgruppen med representanter från partierna föreslår följande:
1. Socialutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor per månad,
Ersättningsnivå 7.
2. Barn- och utbildningsutskottets ordförande erhåller 2 243kronor
per månad, Ersättningsnivå 6.
3. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ordförande erhåller 2 243
kronor per månad, Ersättningsnivå 6.
4. Överförmyndaren erhåller 1 320 kronor per månad.
5. Vänortskommittén sammankallande och sekreterare ta bort
under Ersättningsnivå 1 och skrivs in i en fotnot.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2014, § 33
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 22 maj 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att barn- och utbildningsutskottets ordförande ska
erhålla 6 478 kronor per månad, ersättningsnivå 7.
Ordföranden ställer förslaget och Erikssons yrkande mot varandra och
finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

§ 95 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Arvodesnivåerna för förtroendevalda ändras enligt följande:
1. Socialutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor per månad,
Ersättningsnivå 7.
2. Barn- och utbildningsutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor
per månad, Ersättningsnivå 7.
3. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ordförande erhåller 2 243
kronor per månad, Ersättningsnivå 6.
4. Överförmyndaren erhåller 1 320 kronor per månad.
5. Vänortskommittén sammankallande och sekreterare ta bort
under Ersättningsnivå 1 och skrivs in i en fotnot.
6. Punkt 4 gäller från och med 1 januari 2015. Övriga ändringar av
arvodesnivåer ska gälla från och med kommunstyrelsens
nästkommande mandatperiod.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 96

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Könsfördelning bland kommunens medarbetare
Dnr 2014.0211.902

Sammanfattning av ärendet
En jämn könsfördelning innebär att fördelningen mellan kvinnor och
män inom en viss kategori anställda är i intervallet 40-60 %. Det är alltså
inom varje arbete eller yrkeskategori som man ska sträva efter en jämn
könsfördelning.
I Norbergs kommun är andelen kvinnor 87 %. Ledningskontoret/enhet
stöd föreslår att personalchefen ges i uppdrag att ta fram en plan för en
jämnare könsfördelning inom kommunens arbetsplatser.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets/enhet stöds tjänsteskrivelse den 15 augusti 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att personalchefen
ges i uppdrag att redovisa könsfördelning bland kommunens
medarbetare, samverkansorganens medarbetare inkluderade, och att
uppdragen ska redovisas i mars 2015.

Beslut
1. Personalchefen ges i uppdrag att ta fram en plan för en jämnare
könsfördelning inom kommunens arbetsplatser.
2. Personalchefen ges i uppdrag att redovisa könsfördelning bland
kommunens medarbetare, samverkansorganens medarbetare
inkluderade.
3. Uppdragen ska redovisas i mars 2015.

Kopia till:
Personalchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 97

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Redovisning av uppdrag med anledning av
uppföljning av översiktsplan
Dnr 2012.0029.212

Sammanfattning av ärendet
Samtliga utskott, Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning,
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) och
Tillväxtgruppen (TVG) ges i uppdrag att redovisa de medel som behöver
tillföras för verkställighet enligt bilaga 1 till genomförandeplanen av
översiktsplanen.
Allmänna utskottet, kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU),
infrastrukturgruppen, NVK, TVG har inkommit med redovisningar.

Beslutsunderlag
Infrastrukturgruppens skrivelse den 22 juli 2014.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 juli 2014.
NVK:s protokoll den 26 juni 2014, § 104.
TVG, skrivelse inkommen den 19 juni 2014.
KIFU:s protokoll den 4 juni 20144, § 35.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 12.
Genomförandeplan för uppföljning av Översiktsplan för Norbergs
kommun 2011, bilaga 1, inkommen den 10 juli 2013.

Beslut
1. Allmänna utskottet har tagit del av inkomna redovisningar.
2. Beslut angående finansiering av somliga har fattats vid
behandling av kommunens budget 2015-2017.
3. Övriga åtgärder hänskjuts till budgetberedningen i mars 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 98

Sammanträdesdatum
2014-08-22, 25

Barn- och ungdomspolitiskt program, åtgärder
Dnr 2013.0145.109

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har antagit ett barn- och ungdomspolitiskt program för
kommunen.
Kommunstyrelsen har beslutat att utskotten ges uppdraget att i
samarbete till budgetberedningen i augusti, vidareutveckla strategierna i
programmet genom att redovisa konkreta åtgärder med
ansvarsfördelning, tidsplan och kostnader, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar förslaget till barn- och ungdomspolitiskt
program. Kommunstyrelsen ger ledningskontoret uppdraget att före
budgetberedningen i augusti år 2014, infoga utskottens konkreta
åtgärder i dokumentet Barn- och ungdomspolitiskt program.
Utskotten och ledningskontoret har inkommit med redovisningar av
uppdragen.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 10 juni 2014, § 100.
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 27 maj 2014, § 38.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 4 juni 2014, § 34.
Fullmäktiges protokoll den 3 mars 2014, § 11.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014, § 8.
Barn- och ungdomspolitiskt program.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. De redovisade åtgärderna inom ramen för det barn- och
ungdomspolitiska programmet antas.
2. Åtgärderna meddelas kommunfullmäktige.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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