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§ 59

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Information om den nya
kollektivtrafikmyndigheten
Dnr 2011.0062.530

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft som innebär att
det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län.
Kommunerna och landstinget måste gemensamt bestämma om hur den
regionala kollektivtrafiken ska organiseras. Det finns i praktiken två
alternativ:
• Kommunerna och landstinget är gemensamt ansvariga.
Kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett
kommunalförbund (eller i en gemensam nämnd).
• Landstinget är ensamt ansvarigt, finansierar all kollektivtrafik och
utgör kollektivtrafikmyndighet. Detta alternativ förutsätter att
samtliga kommuner och landstinget är överens.
Vid sammanträdet deltar Åke Jansson, planeringschef vid Västmanlands
Kommuner och Landsting för en föredragning om den nya
kollektivtrafikmyndigheten.

Beslutsunderlag
Sammanfattning ur Vianords rapport Ny kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län den 10 mars 2011

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Försäljning av fastigheten Norberg Bennebo 4:53
Dnr 2010.0102.253

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2010 att delegera till
kommunstyrelsens ordförande att försälja fastigheten Bennebo 4:53,
Karbenning station, med friskrivningsklausul för dolda fel och i övrigt på
sedvanliga villkor vid en köpeskilling på minst 500 000 kronor samt att
delegera till kommunstyrelsen att försälja fastigheten för lägre
köpeskilling och i övrigt på samma villkor, om bud på minst 500 000
kronor inte erhålls och kommunstyrelsen finner försäljningen lämplig.
Ett köpekontrakt har upprättats för försäljning av fastigheten för en
köpeskilling på 300 000 kronor.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Fastigheten Norberg Bennebo 4:53 Karbenning stationshus säljs,
med friskrivningsklausul för dolda fel och i övrigt på sedvanliga
villkor för en köpeskilling om 300 000 kronor.
2. I årsredovisningen för 2010 skrivs fastigheten ned med 225 000
kronor på grund av värdeminskningen.
Vid sammanträdet deltar förbundschef Harold Nilsson, Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund, för en föredragning av ärendet.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 3 maj 2010, § 65
Förslag till köpekontrakt daterat den 21 mars 2010

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till ledningskontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-04-11

§ 60 (forts.)
Beslut
1. Fastigheten Norberg Bennebo 4:53 Karbenning stationshus säljs,
med friskrivningsklausul för dolda fel och i övrigt på sedvanliga
villkor för en köpeskilling om 300 000 kronor.
2. I årsredovisningen för 2010 skrivs fastigheten ned med 225 000
kronor på grund av värdeminskningen.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Val av ordförande för behandling av ärendet
förändringar i hyresavtal för Nickebo skola
Sammanfattning av ärendet
På grund av jäv deltar inte ordförande Åsa Eriksson (S) och vice
ordförande Lennart Skansfors (C) i handläggningen av ärendet
förändringar i hyresavtal för Nickebo skola.
I kommunstyrelsens reglemente i avsnittet Nämndernas arbetsformer
anges i 4 § att om varken ordförande, vice ordförande eller 2:e vice
ordförande kan delta i en del av ett sammanträde utser nämnden en
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste
ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har
utsetts.
Bestämmelserna innebär att Kjell Sundvall (M) tjänstgör som ordförande
tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Yrkanden
Frida Jansson (S) yrkar att Arne Pettersson utses till ordförande under
behandlingen av ärendet förändringar i hyresavtal för Nickebo skola.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S), Lennart Skansfors (C) och
Majja Neverland (V) i handläggningen i detta ärende.

Beslut
Arne Pettersson utses till ordförande under behandlingen av ärendet
förändringar i hyresavtal för Nickebo skola.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-04-11

Förändringar i hyresavtal för Nickebo skola
Dnr 2009.0367.280

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade att sälja Nickebo skola till Karbenningbygdens
ekonomiska förening den 8 mars 2010.
I samband med försäljningen av Nickebo skola till Karbenningbygdens
ekonomiska förening tecknades ett ettårigt hyresavtal, genom
kommunstyrelsen, där kommunen för tiden 2010-04-15 - 2011-03-31 hyr
barnomsorgslokaler, föreningslokaler och bibliotek inklusive att sköta
verksamheten i biblioteket för en årshyra på 389 800 kronor.
Kommunen ville inte teckna en längre hyrestid än ett år för att dels
bättre kunna bedöma kommunens behov av lokaler i Karbenning dels få
en bättre uppfattning om föreningens ekonomiska förutsättningar att
driva verksamhet i fastigheten.
Harold Nilsson, förbundschef för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK), har lämnat en skrivelse med förslag
att hyresavtalet mellan föreningen och kommunen förlängs ett år på
oförändrade villkor. Härigenom erhålls en möjlighet att bättre bedöma
de långsiktiga kostnaderna för föreningens drift av fastigheten och
möjligen också kommunens behov av lokaler i Karbenning för den egna
verksamheten.
I skrivelsen anges även att det inom kommunen finns ett önskemål från
barn- och utbildningsförvaltningen respektive kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen att få egna avtal med föreningen för att renodla
verksamheterna och få tydliga avtalsförhållanden avseende hyror,
uppsägningstider med mera. I skrivelsen föreslås att kommunen i sin
internredovisning från och med 2011 fördelar kostnaderna enligt det
underlag NVK tidigare tagit fram.
Vid sammanträdet deltar förbundschef Harold Nilsson, NVK, för en
föredragning av ärendet.

Beslutsunderlag
NVK:s skrivelse den 6 april 2011
Fullmäktiges protokoll den 8 mars 2010, § 19
Hyreskontrakt för lokal den 15 april 2010

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62 (forts.)
Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S), Lennart Skansfors (C) och
Majja Neverland (V) i handläggningen i detta ärende.

Beslut
1. Hyresavtalet mellan föreningen och kommunen förlängs med ett
år och förlängs därefter med ett år i taget om det inte sagts upp
minst sex månader före avtalstidens utgång.
2. Kommunen ska i sin internredovisning från och med 2011
fördela kostnader enligt underlag som NVK tidigare tagit fram.
3. Under avtalsperioden skall barn- och utbildningsutskottet samt
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet var för sig utifrån sina
ansvarsområden pröva och ta ställning till nytta mot kostnader
och fritt välja om de vill vara kvar som hyresgäst eller inte.
Ställningstagande skall göras innan den 30 september 2012. NVK
har i uppdrag att därefter enligt senare direktiv från allmänna
utskottet förhandla med föreningen och redovisa förslag till
allmänna utskottet i frågan.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Ekonomisektionen
Karbenningbygdens ekonomiska förening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-04-11

Vision om Bergslagens medeltidsmuseum från
Nya Lapphyttans utvecklingsgrupp
Dnr 2009.0117.871

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 4 februari 2009 att tillsätta en
arbetsgrupp för att diskutera vision och mål för Nya Lapphyttan och
Besökscentrum med mål att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för
området.
Underlag och projekteringar har tagits fram inom ramen för kultur- och
fritidsförvaltningen och Bergslagssatsningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har stått för arbete som utförts av
förvaltningens tjänstemän. Bergslagssatsningen har finansierat
projekteringsarbetet i övrigt.
Rapportmaterialet består av en skriftlig rapport samt en Power Pointpresentation för muntliga presentationer.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har beslutat att ställa sig bakom
visionen om att skapa Bergslagens medeltidsmuseum. Utskottet föreslår
kommunstyrelsen att anta visionen samt att uppdra åt kultur-, idrottsoch fritidsförvaltningen att utreda möjligheterna till extern finansiering.
Vid sammanträdet deltar förbundschef Ing-Marie Pettersson-Jensen,
verksamhetschef kulturmiljövård vid kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen för en föredragning av ärendet.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 9 februari 2011, § 12
Bergslagens Medeltidsmuseum vision Nya Lapphyttans
Utvecklingsgrupp maj 2010

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63 (forts.)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
förslag med ändringen att uppdrag ges till utskottet istället för
förvaltningen.
Majja Neverland (V) yrkar bifall till kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
förslag med ändringen att utskottet uppdras att utreda möjligheterna till
finansiering.
Peter Lind (MP) yrkar bifall till kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
förslag med ändringen att utskottets utredning ska ske inom befintlig
ram.
Christer Filipsson (FP) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C)
avslag till kultur-, idrotts- och fritidsutskottets förslag.

Beslut
1. Visionen om Bergslagens medeltidsmuseum antas.
2. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet uppdras att inom befintlig
ram utreda möjligheterna till finansiering.

Reservationer
Christer Filipsson (FP), Lennart Skansfors (C) och Kjell Sundvall (M)
reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-04-11

Norberg kommuns årsredovisning för 2010
Dnr 2011.0010.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisektionen har upprättat ett förslag till årsredovisning för
kommunen för 2010. Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 5,6
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisektionens förslag till årsredovisning 2010
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 34

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att utskotten uppdras att fortsätta arbetet
med att upprätta beskrivningar av måluppfyllelse i kommande
årsredovisning.

Beslut
1. Utskotten uppdras att fortsätta arbetet med att upprätta
beskrivningar av måluppfyllelse i kommande årsredovisning.
2. Vissa redaktionella ändringar av årsredovisningen genomförs.
Förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-04-11

Fördelning av 2010 års över- och underskott samt
överföring av investeringsprojekt
Dnr 2011.0010.942

Sammanfattning av ärendet
För 2010 redovisas följande överskott:
• Kommunstyrelsen 845 000 kronor
• Barn- och utbildningsnämnden 604 000 kronor
• Kultur- och fritidsnämnden 27 000 kronor
• Socialnämnden 501 000 kronor
Ledningskontoret föreslår att barn- och utbildningsnämndens överskott
ska användas till att återställa underskott från 2008 (475 000 kronor) och
del av underskott från 2009 (129 000 kronor). Resterande underskott
från 2009 (258 000 kronor) ska arbetas in i barn- och
utbildningsutskottets budget för 2011.
Ledningskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämndens överskott ska
användas till att återställa del av underskott från 2009 (27 000 kronor).
Resterande underskott från 2009 (29 000 kronor) ska arbetas in i kultur-,
idrotts- och fritidsutskottets budget för 2011.
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen respektive
socialnämndens överskott inte överförs till innevarande år.
Ledningskontoret föreslår att investeringsmedel som inte har tagits i
anspråk under 2010 överförs till 2011 för kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden.
Det innebär överföring av investeringsmedel enligt följande:
• Till kommunstyrelsen överförs 641 000 kronor
• Till barn- och utbildningsutskottet överförs 204 000 kronor
• Till socialutskottet överförs 344 000 kronor

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 37
Ledningskontorets skrivelse den 5 april 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Fördelning av 2010 års över- och underskott samt överföring av
investeringsprojekt hanteras enligt ledningskontorets förslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-04-11

Ansökan från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund om bland annat
överföring av medel till år 2011
Dnr 2011.0025.301

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)
har den 24 februari 2011 beslutat enligt följande:
1. Hemställa hos Norbergs kommun att kommunen överför
investeringsmedel till år 2011 för pågående ej avslutade
investeringar för tillsammans 12 746 100 kronor samt för ännu ej
påbörjade investeringar, i årsredovisningen redovisat som
ofördelat, med 1 278 700 kronot, tillsammans 14 024 800 kronor
enligt sammanställning i NVK:s internbokslut.
2. Hemställa hos Norbergs kommun att kommunen i enlighet med
de principer som tillämpats tidigare även överför
investeringsmedel till år 2011, motsvarande överskottet på
avslutade projekt med 546 800 kronor att disponeras för
oförutsett.
3. Hemställa hos Norbergs kommun att kommunen för 2011 i
driftbudgeten beviljar ett utökat medlemsbidrag till NVK, ett
tilläggsanslag med 2 000 000 kronor för underhållsåtgärder, där
en stor del redan upphandlats under 2010 men inte kunnat
utföras pga den tidiga vintern med stark kyla och mycket snö.
Det föreslagna yrkandet är 500 000 kronor lägre än den
återbetalning NVK gör enligt bokslut 2010.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
besluta enligt följande:
1. Kommunen överför till NVK investeringsmedel till år 2011 för
pågående ej avslutade investeringar för tillsammans 12 730 000
kronor samt för ännu ej påbörjade investeringar, i
årsredovisningen redovisat som ofördelat, med 992 200 kronor,
tillsammans 13 722 200 kronor.
2. I enlighet med de principer som tillämpats tidigare överförs till
NVK investeringsmedel till år 2011, motsvarande överskottet på
avslutade projekt med 546 800 kronor att disponeras för
oförutsett.
3. För 2011 beviljas i driftbudgeten ett utökat tillfälligt
medlemsbidrag till NVK, ett tilläggsanslag med 2 000 000 kronor
för underhållsåtgärder.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66 (forts.)
Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 24 februari 2011, § 34
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 36

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen överför till NVK investeringsmedel till år 2011 för
pågående ej avslutade investeringar för tillsammans 12 730 000
kronor samt för ännu ej påbörjade investeringar, i
årsredovisningen redovisat som ofördelat, med 992 200 kronor,
tillsammans 13 722 200 kronor.
2. I enlighet med de principer som tillämpats tidigare överförs till
NVK investeringsmedel till år 2011, motsvarande överskottet på
avslutade projekt med 546 800 kronor att disponeras för
oförutsett.
3. För 2011 beviljas i driftbudgeten ett utökat tillfälligt
medlemsbidrag till NVK, ett tilläggsanslag med 2 000 000 kronor
för underhållsåtgärder.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-04-11

Attraktivitetsåtgärder 2011
Dnr 2009.0098.860

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 7 juni 2010 att finansiering av
attraktivitetsåtgärder från och med 2011 ska göras genom att 20 % av
kommunens resultat föregående år används till ändamålet, för 2011
används alltså 20 % av kommunens resultat 2010.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslår i skrivelse
följande åtgärder i likhet med de som beslutades 2010:
1. Röjning av sly samt viss gallring längs Rv 68
2. Uppsnyggning längs Fagerstavägen
3. Entrén till centrum från Fagerstavägen
4. Ökad satsning på blomsterarrangemang
Ledningskontoret föreslår i skrivelse att 100 000 kronor avsätts för inköp
av möbler med mera till kommunhuset samt att 100 000 kronor avsätts
till allmänna utskottets förfogande för kompletterande
attraktivitetsåtgärder under 2011.
Barn- och utbildningsutskottet har vid allmänna utskottets sammanträde
den 23–24 mars 2011 föreslagit att 550 000 kronor avsätts för utveckling
av ny teknik och pedagogik och att 225 000 kronor avsätts för
anställning av IT-pedagog.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har vid allmänna utskottets
sammanträde den 23–24 mars 2011 föreslagit att sammanlagt 125 000
kronor avsätts för arrangemang och festivaler under 2011 av större
betydelse för Norbergs attraktivitet.
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kanslichefen föreslår i
skrivelse att NVK ges ett uppdrag att för högst 50 000 kronor
genomföra åtgärder vid västra infarten Fagerstavägen, att ett
ambassadörsprogram inrättas för högst 40 000 kronor som ska vara
löpande verksamhet från och med år 2012 samt att åtgärder för 50 000
kronor ställs till ordförandens förfogande att med beslutsrätt åtgärda
attraktivitetsfrågor under året.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-04-11

§ 67 (forts.)
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
besluta enligt följande:
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund beviljas 105 000
kronor under 2011, varav 70 000 kronor avser en ramökning, för
attraktivitetsåtgärder enligt skrivelse.
2. Kommunstyrelsens allmänna utskott beviljas 200 000 kronor
under 2011 för attraktivitetsåtgärder enligt ledningskontorets
förslag.
3. Kommunstyrelsens socialutskott beviljas 30 000 kronor under
2011 för attraktivitetsåtgärder i Öjersbogårdens utemiljö.
4. Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott beviljas
125 000 kronor under 2011för arrangemang och festivaler av
större betydelse för Norbergs attraktivitet.
5. Kommunstyrelsen beviljas 400 000 kronor under 2011 för
attraktivitetsåtgärder vid Fagerstainfarten.
6. Kommunstyrelsens ordförande ges tillsammans med
kanslichefen ett uppdrag att ta fram förslag till
attraktivitetsåtgärder i enlighet med förda diskussioner under
årets utvecklingskonferens för resterande 140 000 kronor.
7. Kommunen uttalar sig positiv till att musikfestivaler anordnas i
kommunen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 38
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2011
NVK, direktionens protokoll den
Fullmäktiges protokoll den 7 juni 2010, § 77

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar med instämmande av Christer Filipsson (FP)
och Lennart Skansfors (C) bifall till allmänna utskottets samt
ordförandens och kanslichefens förslag med ändringen det sistnämnda
förslaget att åtgärder för 50 000 kronor ställs till allmänna utskottets
förfogande att med beslutsrätt åtgärda attraktivitetsfrågor under året
istället för till ordförandens förfogande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-04-11

§ 67 (forts.)
Beslut
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund beviljas 105 000
kronor under 2011, varav 70 000 kronor avser en ramökning, för
attraktivitetsåtgärder enligt skrivelse.
2. Kommunstyrelsens allmänna utskott beviljas 200 000 kronor
under 2011 för attraktivitetsåtgärder enligt ledningskontorets
förslag.
3. Kommunstyrelsens socialutskott beviljas 30 000 kronor under
2011 för attraktivitetsåtgärder i Öjersbogårdens utemiljö.
4. Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott beviljas
125 000 kronor under 2011för arrangemang och festivaler av
större betydelse för Norbergs attraktivitet.
5. Kommunstyrelsen beviljas 400 000 kronor under 2011 för
attraktivitetsåtgärder vid Fagerstainfarten.
6. Kommunen uttalar sig positiv till att musikfestivaler anordnas i
kommunen.
7. NVK ges ett uppdrag att för högst 50 000 kronor genomföra
åtgärder vid västra infarten Fagerstavägen.
8. Informationsgruppen ges ett uppdrag att inrätta ett
ambassadörsprogram för högst 40 000 kronor som ska vara
löpande verksamhet från och med år 2012.
9. Åtgärder för 50 000 kronor ställs till allmänna utskottets
förfogande att med beslutsrätt åtgärda attraktivitetsfrågor under
året.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (inklusive skrivelse)
Informationsgruppen (inklusive skrivelse)
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 68

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Fair Trade City-diplomering av Norbergs
kommun
Dnr 2007.0077.910

Sammanfattning av ärendet
År 2006 lanserades konceptet Fairtrade City i Sverige. I Sverige finns ett
30-tal diplomerade kommuner.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för
etisk konsumtion. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta
uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till kommunens
invånare.
Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk
upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt
märkta produkter i butik och på arbetsplatser.
Kommunstyrelseordförandegruppen för Fagersta, Norberg och
Skinnskattebergs kommuner beslutade i februari 2010 att uppdra till
projektledaren för SET-projektet att under våren, i samarbete med elever
från samhällsprogrammet inom Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, arbeta fram ett beslutsunderlag om hur
kommunerna ska kunna bli Fairtrade Cities. Vid den avslutande galan för
projektet överlämnade sedan eleverna ett beslutsunderlag till
kommunerna.
Kanslichefen i Fagersta kommun föreslår i en skrivelse daterad den 24
juni 2010 att kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna fattar
beslut om kommunen ska verka för att bli diplomerad som Fairtrade
City, antingen i egen regi eller tillsammans.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2010 att föreslå fullmäktige
att besluta att Norbergs kommun ska söka bli en Fairtrade City,
Norbergs kommun uttalar initialt målsättningen att den etiska
konsumtionen ska öka och kanslisektionen uppdras att hantera frågan
om bildande av en lokal styrgrupp respektive sammansättning avseende
de för kommunen ansvariga tjänstemännen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-04-11

§ 68 (forts.)
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde den 1 november
2010 för förtydliganden avseende förslagets kostnader och finansiering.
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse med en bedömning av
kostnader och förslag till finansiering.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 28
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2011
Fullmäktiges protokoll den 1 november 2010, § 120
Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2010, § 124
Fagersta kommun, tjänsteskrivelse den 24 juni 2010

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Fullmäktige tar del av ledningskontorets skrivelse med bedömning av
kostnader och förslag till finansiering.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 69

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
årsredovisning för 2010
Dnr 2011.0051.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds (NVU) direktion har antagit
förbundets årsredovisning för 2010.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på -2,9 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
NVU, direktionens protokoll den 9 mars 2011, § 5

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för 2010
godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 70

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
årsredovisning för 2010
Dnr 2011.0025.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) direktion har
godkänt förbundets årsredovisning för 2010.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 8,3
miljoner kronor. Efter avsättning till resultatutjämnings/investeringsfond för va i Fagersta och Norberg samt ianspråktagande
respektive avsättning till resultatutjämningsfond för renhållning i
Fagersta respektive Norberg uppgår det justerade resultatet till 4,4
miljoner kronor.
Vid sammanträdet deltar förbundschef Harold Nilsson, Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund, för en föredragning av ärendet.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 24 februari 2011, § 34

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för 2010
godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 71

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds årsredovisning för 2010
Dnr 2011.0036.400

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har
inkommit med nämndens årsredovisning för 2010.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 1,577 miljoner kronor. Utfallet
för Norbergs kommun är -409 000 kronor.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 22 februari 2011, § 25

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för
2010 godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 72

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning
för 2010
Dnr 2011.0039.942

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna lönenämnd har antagit nämndens årsredovisning
för 2010.
Åresredovisningen uppvisar ett resultat på 231 000 kronor.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna lönenämnds protokoll den 18 februari 2011, § 2

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för 2010 godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 73

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor
och andra samverkansfrågor/
hjälpmedelscentrums årsredovisning för 2010
Dnr 2011.0038.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor har godkänt nämndens/hjälpmedelscentrums
årsredovisning för 2010 samt beslutat att överföra överskottet från 2010
till 2011 i enlighet med reglerna för resultatreglering för att efter beslut i
gemensamma nämnden användas för investeringar på
hjälpmedelscentrum.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 679 000 kronor.

Beslutsunderlag
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågors protokoll den 18 februari 2011, § 5

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor/hjälpmedelscentrums årsredovisning för 2010
godkänns.
2. Överföring av överskott från år 2010 till år 2011 godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 74

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Norra Västmanlands samordningsförbunds
årsredovisning för 2010
Dnr 2011.0056.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands samordningsförbund (NVS) har fastställt
förbundets årsredovisning för 2010.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 1,134 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
NVS protokoll den 17 mars 2011, § 28

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands samordningsförbunds årsredovisning för 2010
godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 75

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Tillväxtgruppen i Norra Västmanlands
årsredovisning för 2010
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland har ännu inte inkommit med
årsredovisning för 2010.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges ett uppdrag att bereda
Tillväxtgruppen i Norra Västmanlands årsredovisning inför fullmäktiges
sammanträde den 9 maj 2011.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 76

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
årsredovisning för 2010
Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har ännu inte inkommit med
årsredovisning för 2010.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges ett uppdrag att bereda Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning inför fullmäktiges
sammanträde den 9 maj 2011.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(41)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2011-04-11

Kommunstyrelsen

§ 77

Meddelanden
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförandens muntliga rapporter:
o Samtliga ledamöter och ersättare uppmanas att delta på
För Norberg-dagen
o Seminarium om energi och idrottshall genomförs den 20
april, klockan 9–12
Kanslichefen informerar muntligt om nya dokumentmallar och
rutiner i kommunen för tjänsteskrivelser
Protokoll från allmänna utskottets sammanträde den 23–24 mars
2011
Protokoll från socialutskottets sammanträde den 22 februari
2011
Protokoll från kultur-, idrotts- och fritidsutskottets sammanträde
den 9 februari 2011
Protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den
21 mars 2011
Protokoll från socialutskottets sammanträde den mars
Om Tillväxtgruppens nyhetsbrev
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel och medlemsavgifter

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 78

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Direktiv till röstombud inför Vafab Miljö AB:s
årsstämma
Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har fått i uppgift att
utreda hur VafabMiljö AB kan förändra sin struktur och ägarbild så att
den anpassas till de regelverk som gäller i EU och Sverige.
VKL anger att ägarförhållandet i Svensk Växtkraft bör ses över för att
säkerställa ägarnas miljömål. Dessutom bör Vafab Miljös kompetenser
inom avfallsområdet kunna nyttjas i högre utsträckning för att ägarna ska
uppnå sin miljömål och samtidigt spara personal och pengar.
Utredningen ska behandlas vid VafabMiljö AB:s årsstämma den 28 april
2011.
Vid sammanträdet deltar Åke Jansson, planeringschef vid Västmanlands
Kommuner och Landsting för en föredragning om ärendet.

Beslutsunderlag
VKL, Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiljö AB och det
regionala samarbetet inom avfallsområdet m.m.

Beslut
Allmänna utskottet ställer sig bakom Västmanlands Kommuner och
Landstings utredning med slutsatser inför VafabMiljö AB:s årsstämma.

Kopia till:
Frida Jansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 79

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Plan för kommunstyrelsens internkontroll 2011
och redovisning av internkontroll 2010
Dnr 2010.0044.901

Sammanfattning av ärendet
Under 2010 genomfördes internkontroll av: attestrutiner, rekvisitioner,
upphandling, systematiskt brandskyddsarbete, friskvård, rehabilitering,
servicegarantin. Kanslichefen har beslutat om åtgärder med anledning av
de redovisningar som har lämnats av de kontrollansvariga och föreslår
kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av internkontroll 2010.
Kanslichefen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2011. De
kontrollmoment som ingick i planen för internkontroll 2010 föreslås
kvarstå. Därtill föreslås ersättningar till förtroendevalda och
kommunstyrelsens delegationsordning ingå i planen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Uppföljning av internkontroll 2010 godkänns.
2. Förslag till plan för internkontroll 2011 antas.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 29
Kanslichefens tjänsteskrivelser den 8 mars 2011

Beslut
1. Uppföljning av internkontroll 2010 godkänns.
2. Förslag till plan för internkontroll 2011 antas.

Kopia till:
Ekonomisektionen (inklusive internkontrollplan)
Personalsektionen (inklusive internkontrollplan)
Beredskapssamordnaren (inklusive internkontrollplan)
Barn- och utbildningsutskottet (inklusive internkontrollplan) f.k.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (inklusive internkontrollplan) f.k.
Socialutskottet (inklusive internkontrollplan) f.k.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 80

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Ny handlingsplan för psykiskt och socialt
omhändertagande vid allvarligare händelser,
större olyckor och störningar
Dnr 2011.0029.180

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har en organisation för psykiskt och socialt
omhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor och
störningar (POSOM).
Ett förslag på ny handlingsplan för POSOM är framarbetad av
beredskapssamordnare Martin Hedlund och områdeschef
Liselotte Eriksson.
Planen syftar till att konkretisera och underlätta POSOM-organisationens
uppgifter och arbetssätt.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslagen
handlingsplan antas.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 31
Ledningskontorets/socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 februari
2011

Beslut
Föreslagen handlingsplan antas.

Kopia till:
Beredskapssamordnaren
Liselotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 81

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Ansökan från Jernkontoret om medfinansiering av
innovationssystemet Triple Steelix
Dnr 2011.0033.141

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har medfinansierat projektet Triple Steelix. En
avstämning görs med tre och ett halvt års mellanrum för att utvärdera
projektets utveckling.
Jernkontoret, projektets huvudman, har inkommit med en förfrågan om
att Norbergs kommun under nästföljande period till nästa
avstämningstidpunkt medfinansierar projektet med 100 000 kronor per
år 2012– 2015.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att projektet Triple Steelix
medfinansieras med 100 000 kronor per år 2012– 2015 och att pengarna
tas ur kommunstyrelsens medlemsavgifter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23–24 mars 2011, § 39
Jernkontorets skrivelse inkommen den 24 februari 2011

Beslut
1. Projektet Triple Steelix medfinansieras med 100 000 kronor per
år 2012– 2015.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens medlemsavgifter.

Kopia till:
Tillväxtgruppen Norra Västmanland
Jernkontoret/Triple Steelix
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 82

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Val av jury för idrotts- och kulturstipendium för
perioden 2011–2014
Dnr 2007.0247.910

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 4 oktober 2010, § 90, att inrätta ett idrottsoch kulturstipendium. Enligt de vid detta tillfället antagna reglerna ska
juryn bestå av kommunstyrelsens ordförande, en representant för
idrottslivet, en representant för kulturlivet samt en i kommunen i övrigt
framstående representant. Juryn ska utses av kommunstyrelsen för varje
mandatperiod.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2011 att val av jury för
idrotts- och kulturstipendium bereds av allmänna utskottet.
Allmänna utskottet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ta upp
ärendet för behandling. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till
ledningskontoret att tillfråga föreslagna jurymedlemmar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 54
Kommunstyrelsens protokoll den 10 januari 2011, § 24
Allmänna utskottets protokoll den 1 februari 2011, § 13

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande uppdras att tillfråga ytterligare föreslagna
jurymedlemmar.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 83

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Val till Arbetsmiljögruppen i Svealand
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljögruppen i Svealand AB är ett företag som arbetar inom
arbetsmiljö, friskvård och yttre miljövård. Företaget ägs i sin helhet av
föreningen Västmanlands Företagshälsovård. Norbergs kommun är
medlem i föreningen.
Valberedningen har lämnat förslag till val av representant och ersättare
till Arbetsmiljögruppen i Svealand AB:s föreningsmöten från ordinarie
bolagsstämma 2011 intill ordinarie bolagsstämma 2015.
Kommunstyrelsen har beslutat att utse Kjell Karlsson (MP) till
representant i Arbetsmiljögruppen i Svealand AB:s föreningsmöten från
och med ordinarie bolagsstämma 2011 intill ordinarie bolagsstämma
2015. Val av ersättare har bordlagts.

Beslut
Val av ersättare i Arbetsmiljögruppen i Svealand AB bordläggs.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 84

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Val till Västmanlands Kreditgarantiförening
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun är medlem i Västmanlands Kreditgarantiförening.
Föreningen har inkommit med kallelse till årsstämma.
Av handlingarna framgår att verksamheten är under avveckling.
Norbergs kommun har inte genomfört något val av representant till
föreningen.

Beslut
Val av representant för kommunen till Västmanlands
Kreditgarantiförening genomförs inte.

Kopia till:
Västmanlands Kreditgarantiförening
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 85

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet
Dnr 2009.0120.730

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2011 om reglemente för
kommunalt pensionärsråd. Reglementet anger inte att ersättare får rätt att
närvara vid utskottets sammanträden och har rätt att delta i överläggningen men inte har förslagsrätt.
Kommunstyrelsens ordförande har begärt ett förslag om detta som kan
behandlas av kommunstyrelsen.
Ledningskontoret har upprättat ett sådant förslag. Två alternativ till
ändring finns, dels att fullmäktige beslutar om ändring av reglemente och
dels att kommunstyrelsen beslutar om ändring samt att fullmäktige vid
efterföljande möte godkänner kommunstyrelsens beslut. Enligt
kommunallagen skall reglementen beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutas om ändring av reglementet bör ersättarnas ersättning även
tydliggöras. Ledningskontoret föreslår att reglementet för kommunala
pensionärsrådet kompletteras med följande:
Ersättare får närvara vid rådets sammanträden och har rätt att delta i
överläggningen men har inte förslagsrätt.
Ersättarna ersätts enligt fastställda regler för förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2011
Fullmäktiges protokoll den 14 mars 2011, § 20

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-04-11

§ 85 (forts.)
Beslut
Reglementet för kommunala pensionärsrådet kompletteras med följande:
1. Ersättare får närvara vid rådets sammanträden och har rätt att
delta i överläggningen men har inte förslagsrätt.
2. Ersättarna ersätts enligt fastställda regler för förtroendevalda.
Förslag till kommunfullmäktige
Åtgärden godkänns.

Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 86

Sammanträdesdatum
2011-04-11

Val till Västmanlands Kommuner och Landstings
beredningar
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
För innevarande mandatperiod ska Västmanlands Kommuner och
Landsting ha följande beredningar enligt beslut i VKL:s styrelse den 13
september 2007. Beredningarna ska bestå av ledande politiker från
medlemmarna inom respektive beredningsområde. Varje beredning ska
ha 11 ledamöter som väljs av respektive medlem, kommun eller
landsting.
• Sociala beredningen med omsorg och hälsovård
• Lärande- och arbetsmarknadsberedning
• Barn- och ungdomsberedning, förskola, grundskola, fritid
• Personalberedning
• Kulturberedning

Beslutsunderlag
VKL, Förbättringsförslag VKL:s beredningar den 4 februari 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-04-11

§ 86 (forts.)
Beslut
1. Till ledamot i VKL:s beredning för lärande och arbetsmarknad
utses:
Ulrica Persson (V), Högfors 10 b, 738 92 Norberg
2. Till ledamot i VKL:s sociala beredning med omsorg och
hälsovård utses:
Christer Filipsson (FP), Trättsbo 14, 738 91 Norberg
3. Till ledamot i VKL:s barn- och ungdomsberedning utses:
Majja Neverland (V), Nickebo 22 Gamla hemmet, 738 92
Norberg
4. Till ledamot i VKL:s personalberedning utses:
Åsa Eriksson (S), Nickebo 55, 738 92 Norberg
5. Till ledamot i VKL:s kulturberedning utses:
Åke Andersson (V), Torparvägen 7, 738 91 Norberg
6. Ersättare för ledamöter i VKL:s beredningar utses inom
respektive utskott och Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

§ 86 (forts.)
Kopia till:
De valda
Västmanlands Kommuner och Landsting
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(41)

