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Plats och tid:

Kommunhusets sessionssal, den 18 juni 2018, kl. 9:00-11:15

Beslutande:

Ordförande Johanna Odö (S)
Christer Wallin (S)
Olle Rahm (S), tjänstgörande ersättare
Torsten Jansson (S), tjänstgörande ersättare
Tommy Ukkonen (S), tjänstgörande ersättare
Kibbe Larsson (V), tjänstgörande ersättare
Kent Persson (V)
Stig Bergman (V), tjänstgörande ersättare
Karin Hurtig (V)
Nancy Ibarra (V), tjänstgörande ersättare
Åsa-Lena Vestling (SD)
Christer Hedberg (PNF), tjänstgörande ersättare
Lars Gustavsson (PNF)

Övriga
deltagare:
Plats och tid för
justering:

Hannu Högberg. kommunchef
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare
Kommunhuset 25 juni 2018

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Christina Wallin

Ordförande

__________________________________________________________
Johanna Odö

Justerare

__________________________________________________________
Olle Rahm

Paragraf

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokoll

2018-06-25

Datum när anslaget tas ner

2018-07-17
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Innehållsförteckning
Val av justerare

§ 101

Godkännande av dagordning

§ 102

Utveckling av ersättningsmodell för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

§ 103

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Förslag till nytt
samverkansavtal, omarbetad förbundsordning, kompletterat
reglemente förbundsdirektion samt reglemente för ägarnämnd

§ 104

Svar på medborgarförslag om påsar vid hundlatriner

§ 105

Äskande om medel för kostnader kopplade till Frida Hansdotter
Arena

§ 106

Val till barn- och utbildningsutskottet efter Rickard Gillman

§ 107

Meddelanden

§ 108

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-18

Kommunstyrelsen

KS § 101

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen utser Olle Rahm (S) att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.
_______
Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-18

Kommunstyrelsen

KS § 102

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med nedanstående ändringar:
Sammanfattning
Dagordningen ändras på följande sätt:
 Nytt ärende: Äskande om medel för kostnader kopplade till Frida
Hansdotter Arena § 106
 Nytt ärende: Valärende barn- och utbildningsutskottet § 107
 Meddelanden flyttas till § 108
_______
Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-18

Kommunstyrelsen

KS § 103

Dnr: NBGK 2017/0196

Utveckling av ersättningsmodell för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.
Att utreda om kostnadsnivån för verksamhetslokaler utifrån den
verksamhet som NVU bedriver kan anses vara rimlig,
2.
Att utreda om det är rimligt att riksprislistan snarare än kostnadsnivåer
per gymnasieprogram utgör grund för en ny ersättningsmodell,
3.
Att utreda om förutsättningar finns för samplanering av
utbildningsutbud med närliggande gymnasieskolor avseende både
ungdomsgymnasiet samt vuxenutbildning.
4.
I samband med nämnda utredning ta fram förslag till en reviderad
förbundsordning, bland annat med bakgrund i förändrad lagstiftning.
Yrkande
Kent Persson (V) yrkar på att bifalla förslag till beslut.
Åsa-Lena Vestling (SD) bifaller Kent Perssons (V) yrkande.
Sammanfattning
En modell för ersättning till Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har
presenterats. Innan modellen utgör grund för ersättningar från
medlemskommunerna är en rekommendation att närmare analysera kostnadsnivåer
bland mot bakgrund av att kostnadsnivån för flera av programmen avviker uppåt
och nedåt från riksprislistan men även i jämförelse med kostnadsnivån i Avesta
samt Stockholms län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag 2018-02-26 NVU § 21
 Kostnadsnivåer NVU 2018-05-28
 Tjänsteskrivelser daterade 2018-06-04
_______
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: NBGK 2018/0103

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Förslag till nytt
samverkansavtal, omarbetad förbundsordning, kompletterat
reglemente förbundsdirektion samt reglemente för ägarnämnd
Ajournering: 10.20–10.40
Kommunstyrelsens beslut
Återremiss av ärendet med motiveringen att en konsekvensanalys ska tas fram som
beskriver vilka konsekvenser införande av ägarnämnder kan medföra för Norbergs
kommun samt Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.
Yrkanden
Kent Persson (V), yrkar avslag på ärendet med motiveringen att en
konsekvensanalys ska tas fram som beskriver vilka konsekvenser införande av
ägarnämnder kan medföra för Norbergs kommun samt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.
Lars Gustavsson (PNF) och Åsa-Lena Vestling (SD) bifaller Kent Perssons (V)
avslagsyrkande.
Thommy Ukkonen (S) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att en
konsekvensanalys ska tas fram som beskriver vilka konsekvenser införande av
ägarnämnder kan medföra för Norbergs kommun samt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.
Proposition
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen bifaller Thommy Ukkonens yrkande att ärendet ska
återremitteras.
Sammanfattning
Utredningen föreslår Fagersta och Norbergs kommuner besluta att anta nytt
samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna, omarbetad
förbundsordning för NVK, kompletterat reglemente för förbundsdirektionen
inklusive tillskapande av ägarnämnd för vardera kommunen, i särskilt syfte att stärka
medlemskommunernas möjligheter att styra, granska och ha uppsikt över NVK,
samt vidare i syftet att säkerställa det lokala inflytandet hos förbundsmedlemmarna.
Besluten ska gälla från och med den 1 januari 2019. Fagersta kommun klargör tidigt
i berednings-processen om kommunens bostadsfastigheter avses ingå i
kommunalteknikförbundets ansvar eller inte, genom att ange vilket av alternativen
beslut avser, samt snarast delger Norbergs kommun beredningsförslaget.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-18

Kommunstyrelsen

KS § 104, fortsättning
Beslutsunderlag
 Förslag till nytt samverkansavtal, omarbetad förbundsordning, kompletterat
reglemente förbundsdirektion samt reglemente för ägarnämnd 2018-06-01
 Bilaga 1 Samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna
 Bilaga 2 Förbundsordning för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund


Bilaga 3 Reglemente för förbundsdirektionen i Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund
 Bilaga 4 Reglemente för ägarnämnder i Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund
 Bilaga 5 Fullmakt
 Bilaga 6 Konsortialavtal
 Bilaga 7 Förbundsordning för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund 2006
 Bilaga 8 Reglemente för förbundsdirektionen i Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund 2004
_______
Skickas till:
Fagersta kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-18

Kommunstyrelsen

KS § 105

Dnr: NBGK 2017/0148

Svar på medborgarförslag gällande att utrusta hundlatriner
med hundbajspåsar
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om
hundbajspåsar vid hundlatriner.
Sammanfattning
Lennart Skansfors och Christer Filipsson har tillsammans lämnat ett
medborgarförslag till Norbergs kommun gällande att utrusta befintliga hundlatriner
i kommunen med hundbajspåsar. Ärendet har remitterats av kommunfullmäktige till
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund varifrån remissvar inkommit.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslaggällande att utrusta hundlatriner med hundbajspåsar
 Yttrande Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2018-04-16
 Protokollsutdrag 2018-05-24 NVK § 144
_______
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-18

Kommunstyrelsen

KS § 106

Dnr: NBGK 2017/0295

Äskande om medel för kostnader kopplade till Frida
Hansdotter Arena
Beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar äskandet om medel för täckgolv, inventarier
och invigning.
2. Finansieringen av täckgolv samt inventarier tas i första hand ur befintlig
investeringsbudget för idrottshallen upp till 240 000 kronor.
3. Finansiering av invigningen, motsvarande 20 000 kronor tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
4. Finns ej utrymme i idrottshallens investeringsbudget tas resterande summa
från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Lars Gustavsson (PNF) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att beredning
ej har skett i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.
Yrkanden
Johanna Odö (S) yrkar att finansiering sker ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Kent Persson (V) yrkar att äskandet om medel 260 000 kronor för täckgolv,
inventarier och invigning beviljas samt att finansiering sker inom ramen för
idrottshallen.
Sammanfattning
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet äskar extra pengar, summa 260 000
kronor, för kostnader kopplade till Frida Hansdotter Arena. Pengarna ska täcka
mellanskillnaden mellan utskottets investeringsbudget och den faktiska kostnaden för
inventarier till byggnaden. Pengarna ska också täcka inköp av täckgolv för att
möjliggöra mässor, konserter och föreningsaktiviteter som inte kan genomföras på
sportgolv samt kostnader kopplade till invigningen av byggnaden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-13
_______
Skickas till:
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-18

Kommunstyrelsen

KS § 107

Dnr: NBGK 2018/0003

Val till barn- och utbildningsutskottet efter Rickard Gillman
Beslut
1. Rickard Gillman (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsutskottet.
2. Thommy Ukkonen (S) väljs till ledamot i barn- och utbildningsutskottet för
resterande del av mandatperioden.
Sammanfattning
Rickard Gillman (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsutskottet.
Beslutsunderlag
 Avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsutskottet 2018-05-25
_______
Skickas till:
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

KS § 108

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Ärenden och protokoll redovisas till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
 Budgetuppföljning per den 30 april 2018 för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund
 Protokoll från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2018-05-30
 Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2018-05-29
Muntliga meddelanden under mötet
 Barn- och utbildningsutskottet var ej beslutsfattande 2018-05-29
 Skolans meritvärden har höjts
 Rapport från svenskt näringsliv
 Utomhuspadelbana är på gång
 Företagarsoffan är välbesökt
 Försörjningsstödet stiger
Ordförande Johanna Odö (S) önskar alla en skön sommar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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