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Sammanträdesdatum
2011-09-05

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Måndagen den 5 september 2011, 15.00–20.50

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande, Thommy Ukkonen (S), Frida
Jansson (S), Gunnar Tiger (S), Ola Jonsson (S), Peter Lind (MP),
Christer Filipsson (FP), Ingrid Filipsson (FP), Lennart Skansfors
(C), Kjell Sundvall (M), Majja Neverland (V), Åke Andersson
(V), Ingrid Falquist (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Arne Pettersson (S), ersättare, Björn Larsson (S), ersättare
Torsten Jansson (S), ersättare, Mats Guss (FP), ersättare, Ulf
Olofsson (C), ersättare, Pratima Åslund (V), ersättare, Staffan
Mood, kanslichef, Malin Hedman, kommunsekreterare, Roger
Selleskog, ekonomichef

Justerare

Ola Jonsson (S)

Justeringsdatum

Måndagen den 5 september 2011 (omedelbar justering)

Underskrifter

Sekreterare

§§ 139–140
Malin Hedman

Ordförande

Åsa Eriksson
Justerare

Ola Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-09-05

Datum då anslaget sätts upp

2011-09-05

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontorets kanslisektion

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Malin Hedman

Justerare
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Justerare

Ändring av dagordning
4
Lägesbeskrivning familjecentral
5
Redovisning av ordförandebeslut
6
Meddelanden
7
Försäljning av fastigheten Davidsbo 1:151
8
Köp av fastigheten Norbergsby 7:69
9
Åtgärder med anledning av revisionsberättelsen för 2010 10
Uppdrag med anledning av budgetberedningen
12
Gemensam nämnd för ekonomiadministration med Fagersta
kommun och Norra Västmanlands Utbildningsförbund 14
Policy om offentlig utsmyckning
16
Svar på medborgarförslag om lägenheter
17
Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 19
Svar på motion om att öppna upp delar av området vid
Eskilsbacken
20
Projekt Tillväxt i Norberg
21
Svar på motion om utökning av antalet boendeplatser i
äldreomsorgen
22
Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
23
Svar på motion om allokering och utveckling av kommunens
driftsorganisation
24
Ny kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län
26
Överförande av ansvar för hemsjukvård från landstinget till
kommunerna
28
Norberg kommuns delårsbokslut per den 31 juli 2011 30
Investering pistmaskin
31
Uppgradering av Officepaket
32
Begäran om att Sveriges geologiska undersökning ska gå in som
projektledare för förorenade områden
33
Revidering av riskmodul för taxor och avgifter inom kontroll av
livsmedelslagstiftningen
35
Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning med
anledning av ny alkohollag
37
Omprövning av beslut om barnomsorg på obekväm tid 38
Biblioteksplan för Norbergs kommun
39
Delårsrapport från Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor
40
Motion om mat och kost i kommunens verksamheter 41
Alternativa upplåtelseformer avseende kommunens fastigheter på
Skallberget
42

Utdragsbestyrkande

2(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 152 Eventuell motion till Sveriges Kommuner och Landstings
kongress den 8–10 november 2011
43
§ 153 Överenskommelse med Statens Bostadsomvandling om
framtagande av programunderlag för trygghetsboende 44
§ 154 Eventuellt val av representant i Näringslivsrådet
46
§ 155 Val till Arbetsmiljögruppen i Svealand AB
47
§ 156 Ändring av datum för kommunstyrelsens sammanträde 48
§ 157 Val av ersättare i socialutskottet för perioden 2011–2014 49

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2011-09-05

Kommunstyrelsen

§ 122

Ändring av föredragningslistan
Beslut





Ärende 33 om ny kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län,
ärende 34 om överförande av ansvar för hemsjukvård från
landstinget till kommunerna och ärende 35 om Norberg
kommuns delårsbokslut per den 31 juli 2011 tas upp som ärende
19, 20 och 21
Nytt ärende om ändring av datum för kommunstyrelsens
sammanträde tas upp som ärende 36
Nytt ärende om val av ersättare i socialutskottet för perioden
2011–2014 tas upp som ärende 37

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 123

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Lägesbeskrivning familjecentral
Dnr 2011.0123.106

Sammanfattning av ärendet
Ingela Andersson, barn- och utbildningschef och Marjo Svensson,
socialchef redogör för arbetet med familjecentral.

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar att ordförandena i barn- och
utbildningsutskottet och socialutskottet ges ett uppdrag att bereda
ärendet om familjecentral.

Beslut
Ordförandena i barn- och utbildningsutskottet och socialutskottet ges ett
uppdrag att bereda ärendet om familjecentral.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottets ordförande
Socialutskottets ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 124

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Redovisning av ordförandebeslut
Dnr 2011.0005.901

Sammanfattning av ärendet
Ett ordförandebeslut redovisas:
Beslut om ersättning till ersättare för ordförande i socialutskottet.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut den 6 maj 2011

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisat ordförandebeslut.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2011-09-05

Kommunstyrelsen

§ 125

Meddelanden





Protokoll från allmänna utskottets sammanträde den 15 juni och
den 24–25 augusti 2011
Protokoll från kultur-, idrotts- och fritidsutskottets sammanträde
den 9 juni 2011
Protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den
30 maj och den 13 juni 2011
Protokoll från socialutskottets sammanträde den 14 juni 2011

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 126

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Försäljning av fastigheten Davidsbo 1:151
Dnr 2011.0111.253

Sammanfattning av ärendet
Ett köpekontrakt har upprättats avseende kommunens försäljning av
fastigheten Norberg Davidsbo 1:151 för en köpeskilling på 116 000
kronor.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att
fastigheten Norberg Davidsbo 1:151 försäljs i huvudsaklig
överensstämmelse med upprättat kontraktsförslag på sedvanliga villkor
för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 93
Köpekontrakt

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Norberg Davidsbo 1:151 försäljs i huvudsaklig
överensstämmelse med upprättat kontraktsförslag på sedvanliga villkor
för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 127

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Köp av fastigheten Norbergsby 7:69
Dnr 2011.0112.252

Sammanfattning av ärendet
Ett köpekontrakt har upprättats avseende kommunens köp av
fastigheten Norberg Norbergsby 7:69 för en köpeskilling på 116 000
kronor.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att
fastigheten Norberg Norbergsby 7:69 köpes i enlighet med upprättat
kontraktsförslag för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 94
Köpekontrakt

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Norberg Norbergsby 7:69 köpes i enlighet med upprättat
kontraktsförslag för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 128

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Åtgärder med anledning av revisionsberättelsen
för 2010
Dnr 2011.0010.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en tjänsteskrivelse med förslag på
åtgärder med anledning av revisionsberättelsen för 2010.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ska beakta revisionsberättelsen i samband
med kommande behandlingar av vision, budget och
budgetuppföljningar.
2. Kommunstyrelsen ansluter sig till åsikten att kommunens
representanter i direktioner är närvarande och fortlöpande följer
upp ekonomi och verksamhet.
3. Kommunstyrelsen har som inriktning att arbeta för vad Öhrlings
anför i sin rapport, samt att studera Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds arbete med internkontroll.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 112
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 juli 2011
Revisionsberättelse 2010

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 128 (forts.)
Beslut
1. Kommunstyrelsen ska beakta revisionsberättelsen i samband
med kommande behandlingar av vision, budget och
budgetuppföljningar.
2. Kommunstyrelsen ansluter sig till åsikten att kommunens
representanter i direktioner är närvarande och fortlöpande följer
upp ekonomi och verksamhet.
3. Kommunstyrelsen har som inriktning att arbeta för vad Öhrlings
anför i sin rapport, samt att studera Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds arbete med internkontroll.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Ekonomisektionen
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 129

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Uppdrag med anledning av budgetberedningen
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska ramar för år 2012–2014 för kommunens utskott fastställdes
vid budgetberedningen under allmänna utskottets sammanträde den 23–
24 mars 2011, § 41. Ekonomiska ramar för de samverkansorgan som
kommunen ingår i fastställdes av allmänna utskottet den 27 april 2011, §
47.
Budgetförutsättningar för kommande år har därefter ändrats så att
intäkterna bedöms bli mindre jämfört med tidigare prognoser.
Allmänna utskottet har med anledning av budgetberedningen föreslagit
kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till den 30
november svara för att en extern kostnads- och
verksamhetsanalysanalys av utskottets ansvarsområde görs i
jämförelse med andra kommuner. Finansiering sker i samband
med upprättande av kommande årsredovisning.
2. Socialutskottet ges i uppdrag att till den 30 november 2011
redovisa förslag till samverkan avseende IFO-verksamhet med
andra kommuner samt konsekvenser för verksamheten.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 96

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 129 (forts.)
Beslut
1. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till den 30
november svara för att en extern kostnads- och
verksamhetsanalysanalys av utskottets ansvarsområde görs i
jämförelse med andra kommuner. Finansiering sker i samband
med upprättande av kommande årsredovisning.
2. Socialutskottet ges i uppdrag att till den 30 november 2011
redovisa förslag till samverkan avseende IFO-verksamhet med
andra kommuner samt konsekvenser för verksamheten.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 130

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Gemensam nämnd för ekonomiadministration
med Fagersta kommun och Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2011.0014.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 21 februari 2011 tagit ett inriktningsbeslut om
bildande av en gemensam nämnd för ekonomiadministration med
Fagersta kommun samt beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag på reglemente, organisation och tidsplan för en sådan
nämnd innan frågan avgörs i fullmäktige.
Kommunalråden i Fagersta och Norbergs kommuner har upprättat en
gemensam skrivelse med förslag till beslut till respektive fullmäktige.
Följande handlingar har bilagts skrivelsen:
 Förslag till samarbetsavtal för gemensam nämnd för
ekonomisamverkan i Fagersta och Norbergs kommuner
 Förslag till reglemente för den gemensamma ekonominämnden.
 Budget för nämnden
 Handläggning av personalfrågorna vid en övergång
 Gemensam viljeförklaring från kommunstyrelsens ordförande
respektive medlemskommun - Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Allmänna utskottet har på förslag av kommunalråden föreslagit att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
1. En gemensam ekonominämnd kallad Norra Västmanlands
Ekonominämnd bildas med start den 1 januari 2012 där Fagersta
och Norbergs kommuner samverkar. Fullmäktige beslutar i
övrigt att anta förslaget till samarbetsavtal och förslaget till
reglemente för nämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Fullmäktige beslutar godkänna att personalfrågorna vid
övergången har handlagts i enlighet med bifogad handling i bilaga
4.
3. Respektive fullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare till
den gemensamma nämnden.
4. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå
nödvändiga ändringar i reglementen och organisationsplaner som
en konsekvens av inrättande av den gemensamma
ekonominämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 130 (forts.)
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 106
Förslag att bilda en gemensam ekonominämnd för Fagersta och
Norbergs kommuner daterat den 30 juni 2011

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar med instämmande av Åsa Eriksson (S) att
kommunfullmäktige för Norberg kommuns del antar följande mål för
den gemensamma ekonominämnden:
 Ökad kvalitet
 Minskad sårbarhet
 Minskade kostnader

Beslut
1. En gemensam ekonominämnd kallad Norra Västmanlands
Ekonominämnd bildas med start den 1 januari 2012 där Fagersta
och Norbergs kommuner samverkar. Fullmäktige beslutar i
övrigt att anta förslaget till samarbetsavtal och förslaget till
reglemente för nämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Fullmäktige beslutar godkänna att personalfrågorna vid
övergången har handlagts i enlighet med bifogad handling i bilaga
4.
3. Respektive fullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare till
den gemensamma nämnden.
4. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå
nödvändiga ändringar i reglementen och organisationsplaner som
en konsekvens av inrättande av den gemensamma
ekonominämnden.
5. Kommunfullmäktige antar för Norberg kommuns del följande
mål för den gemensamma ekonominämnden:
 Ökad kvalitet
 Minskad sårbarhet
 Minskade kostnader

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 131

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Policy om offentlig utsmyckning
Dnr 2011.0126.866

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att ge kultur-, idrottsoch fritidsutskottet ett uppdrag att ta fram en policy om offentlig
utsmyckning.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 15 juni 2011, § 81

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ett tillägg görs till allmänna utskottets förslag
enligt följande: uppdraget redovisas senast i oktober.

Beslut
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges ett uppdrag att ta fram en policy
om offentlig utsmyckning att redovisas senast i oktober.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 132

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Svar på medborgarförslag om lägenheter
Dnr 2010.0108.914

Sammanfattning av ärendet
Arne Andersson har inkommit med ett medborgarförslag om att erbjuda
kostnadsfritt boende för konstnärer i kommunen. Förslaget innebär att
två lägenheter i kommunens bestånd möbleras och hyrs ut gratis i en
vecka till en månad till konstnärer mot att man under en kväll
presenterar sin konstnärliga verksamhet för allmänheten i Norberg.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) anger att
kostnaden för hyra, el och möblering år 1 är cirka 89 000 kronor.
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott (KIFU) föreslår att
förslaget bifalls. KIFU anger också att huruvida det är korrekt att
tillhandahålla lägenhet kostnadsfritt bör undersökas innan beslut tas.
Ledningskontoret föreslår med anledning av de rättsliga
förutsättningarna, avsaknad av ansvarig för administrationen av
uthyrningen av lägenheterna och osäkerhet avseende finansiering att
medborgarförslaget om uthyrning av bostäder till konstnärer avslås.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att medborgarförslaget om uthyrning av bostäder till
konstnärer avslås.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 101
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2011
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 14 april 2011, § 20
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 24 augusti
2010, § 161
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 2 september 2010, § 53
Fullmäktiges protokoll den 3 maj 2010, § 69

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 132 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om uthyrning av bostäder till konstnärer avslås.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 133

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Svar på medborgarförslag om förbud mot
fyrverkerier
Dnr 2008.0540.914

Sammanfattning av ärendet
Karin Hurtig och Lars-Rune Hesselbäck har inkommit med varsitt
likalydande medborgarförslag om att införa ett allmänt förbud mot att
använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning förutom vid
traditionella högtider enligt svensk tradition och hävd. Vid andra tillfällen
föreslås att tillstånd ska ansökas hos kommunen och berörda
myndigheter. Syftet med förbudet är bland annat att förhindra obehag
för och skada på människor och djur.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget bör avslås på grund av
att den föreslagna åtgärden inte är förenlig med ordningslagen.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att medborgarförslaget om förbud mot användning av
fyrverkerier avslås.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 102
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2011
Arbetsutskottets protokoll den 21 september 2009, § 284
Medborgarförslag inkommet den 16 december 2008

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om förbud mot användning av fyrverkerier avslås.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 134

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Svar på motion om att öppna upp delar av
området vid Eskilsbacken
Dnr 2011.0071.910

Sammanfattning av ärendet
Sven Bergman (M) och Sten Nordström (S) har inkommit med en
motion om att öppna upp delar av området vid Eskilsbacken som är
inhägnat.
NVK anger att de med nuvarande lagstiftning och med hänsyn till att
rasriskerna ändå bedöms komma att prövas inom en nära framtid inte ser
någon anledning till att kommunen skall gå in och göra egna
bedömningar som kan innebära ett frivilligt påtaget kommunalt ansvar.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen om att öppna upp delar
av området vid Eskilsbacken avslås med hänvisning till NVK:s skrivelse.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 104
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 30 juni
2011, § 192
Fullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 56
Motion inkommen den 9 maj 2011

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen om att öppna upp delar av området vid Eskilsbacken avslås
med hänvisning till NVK:s skrivelse.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 135

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Projekt Tillväxt i Norberg
Dnr 2008.0529.140

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en tjänsteskrivelse innehållande en
rapport om projekt tillväxt Norberg och attraktivitetsuppdraget.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Rapporten godkänns.
2. Kommunens attraktivitetsåtgärder utförs från nu inom ramen för
attraktivitetsuppdraget och projekt tillväxt Norberg anses
avslutat.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 107
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 juli 2011

Beslut
1. Rapporten godkänns.
2. Kommunens attraktivitetsåtgärder utförs från nu inom ramen för
attraktivitetsuppdraget och projekt tillväxt Norberg anses
avslutat.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 136

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Svar på motion om utökning av antalet
boendeplatser i äldreomsorgen
Dnr 2011.0018.910

Sammanfattning av ärendet
Inga-Stina Hesselius (S) och Torsten Jansson (S) inkom den 21 januari
2011 med en motion om att bygga ut äldreboendet Granbacken med
ytterligare platser.
Motionens förslag syftar till att möta efterfrågan på platser i
äldreboenden.
Kommunstyrelsens socialutskott har beslutat att avvakta med utökning
av särskilda boendeplatser samt att som svar på remiss av motion om
utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen föreslå avslag till
motionen.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 14 juni 2011, § 86
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 101
Socialutskottets protokoll den 26 april 2011, § 64
Fullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 12
Motion inkommen den 21 januari 2011

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motion om utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen avslås.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 137

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2010.0086.619

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund har inkommit.
Kommunstyrelseordförandegruppen för Fagersta, Norbergs och
Skinnskattebergs kommuner har rekommenderat respektive
medlemskommun att anta förslaget till förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, att börja gälla från och med den 1
oktober 2011 samt att förbundsordningens §§ 9-10 samt § 13 tillämpas
från och med den 1 januari 2011.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Norbergs kommun antar förslaget till förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, att börja gälla från och med
den 1 oktober 2011.
2. Förbundsordningens §§ 9-10 samt § 13 tillämpas från och med
den 1 januari 2011.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 15 juni 2011, § 80
Förslag till förbundsordning för NVU inkommet den 24 maj 2011
Kommunstyrelseordförandegruppens minnesanteckningar den 13 april
2011

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Norbergs kommun antar förslaget till förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, att börja gälla från och med
den 1 oktober 2011.
2. Förbundsordningens §§ 9-10 samt § 13 tillämpas från och med
den 1 januari 2011.
Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 138

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Svar på motion om allokering och utveckling av
kommunens driftsorganisation
Dnr 2010.0116.910

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson inkom den 3 maj 2010 med en motion om allokering
och utveckling av kommunens driftorganisation. I motionen anges bland
annat att kommunen skall utveckla och anpassa kommunens
driftorganisation till en nivå som kan möta framtidens krav på flexibilitet
och kundorientering i kombination med ett optimalt resursutnyttjande.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls på så sätt att
kommunstyrelsen och dess förvaltningsledning genom ledningsgruppen
har i stående uppdrag att verka för organisationsutveckling såsom ökad
flexibilitet och effektivitet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 15 juni 2011, § 82
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2011
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 2 september 2010, § 50
Socialnämndens protokoll den 31 augusti 2010, § 51
Ledningsgruppens skrivelse den 23 juli 2010
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 17 juni 2010, § 30
Fullmäktiges protokoll den 3 maj 2010, § 68

Yrkanden
Chrsiter Filipsson (FP) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C)
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en politisk
beredning som får till uppgift att med motionens förslag som
utgångspunkt göra en översyn av den kommunala driftsorganisationen
och därefter föreslå fullmäktige hur en framtida organisation ska se ut
samt att motionen därmed är besvarad.
Åsa Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att en
ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen tillsätts av kommunstyrelsen samt att
beredningen ska redovisa uppdraget inom sex månader.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 138 (forts.)
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Christer Filipssons yrkande.
Nej-röst för Åsa Erikssons yrkande.
Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att Åsa
Erikssons yrkande bifalls.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Åsa Eriksson (S)
Thommy Ukkonen (S)
Ingrid Falquist (S)
Frida Jansson (S)
Gunnar Tiger (S)
Ola Jonsson (S)
Peter Lind (MP)
Christer Filipsson (FP)
Ingrid Filipsson (FP)
Lennart Skansfors (C)
Kjell Sundvall (M)
Majja Neverland (V)
Åke Andersson (V)

Ja-röst

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Beslut
1. Ärendet återremitteras med motiveringen att en
ordförandeberedning med uppdrag att ta fram mål för
förvaltningsorganisationen tillsätts av kommunstyrelsen.
2. Beredningen ska redovisa uppdraget inom sex månader.

Reservationer
Christer Filipsson (FP), Lennart Skansfors (C), Kjell Sundvall (M), Ingrid
Filipsson (FP), Majja Neverland (V) och Åke Andersson (V) reserverar
sig mot beslutet.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 139

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Ny kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län
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.
Mot bakgrund av det har Västmanlands Kommuner och Landsting
(VKL) och Landstinget Västmanland gjort en gemensam utredning om
bildandet av myndighet i länet.
Kommunstyrelsen har på förslag av VKL föreslagit fullmäktige att
besluta enligt följande:
1. Landstinget Västmanland blir kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län.
2. Skatteväxling ska göras på s.k. övriga kostnader (administrativa
OH-kostnader) enligt överenskommelse.
3. Bildandet av kollektivtrafikmyndigheten sker i enlighet med
förslaget.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån det som beskrivs i
förslagsdokumentet teckna de avtal/överenskommelser mellan
landstinget och länets kommuner som krävs för bildandet av
kollektivtrafikmyndigheten.
VKL har därefter inkommit med komplettering med vissa ändringar
avseende förslag till beslutspunkter.

Beslutsunderlag
VKL:s skrivelse inkommen den 16 augusti 2011
Allmänna utskottets protokoll den 15 juni, § 84
VKL:s styrelseprotokoll den 31 maj

Yrkanden
Ingrid Filipsson (FP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i
framtagande av trafikförsörjningsprogram framhålla vikten av att den nya
myndigheten har ett aktivt samarbete med kringliggande län för att stärka
den länsövergripande trafiken.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 139 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Landstinget utgör kollektivtrafikmyndighet från och med den 1
januari 2012.
2. Bildandet av kollektivtrafikmyndihghet sker i enlighet med
redovisat alternativ 4 i VKL:s ”Sammanfattande underlag inför
principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län”
samt ”Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län”.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal med
landstinget.
4. Underlag för kostnadsutjämningen avseende delmodell
kollektivtrafik ses över i samverkan med övriga primärkommuner
i länet.
5. Fullmäktige framhåller, i framtagande av
trafikförsörjningsprogram, vikten av att den nya myndigheten har
ett aktivt samarbete med kringliggande län för att stärka den
länsövergripande trafiken.
Paragrafen justeras omedelbart.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 140

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Överförande av ansvar för hemsjukvård från
landstinget till kommunerna
Dnr 2008.0508.770

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting genomförde under 2008 och
2009 en utredning om förutsättningarna för ändrat huvudmannaskap för
hemsjukvården i Västmanlands län.
Västmanlands Kommuner och Landsting har beslutat rekommendera
kommunerna att besluta om överförande av ansvar för hemsjukvård från
landstinget till kommunerna inklusive skatteväxling.
Allmänna utskottet har beslutat föreslå kommunstyrelsen och
fullmäktiges presidium att behandla ärendet om överförande av ansvar
för hemsjukvård från landstinget till kommunerna vid dagens
kommunstyrelse- respektive fullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 15 juni 2011, § 88
Västmanlands Kommuner och Landstings styrelseprotokoll den 13 juli
2011, § 2

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att socialutskottet ges i uppdrag att svara för
vidare beredning och beslut om bemanning av projektorganisation.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 140 (forts.)
Beslut
Socialutskottet ges i uppdrag att svara för vidare beredning och beslut
om bemanning av projektorganisation.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Verksamhet och ansvar för hemsjukvården övertas från
landstinget enligt omfattning som VKL:s utredning från 2009
beskriver.
2. Skatteväxling genomförs fr.o.m. 2012 avseende överföring av
ansvaret för hemsjukvården motsvarande 16 öre från Landstinget
i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen
förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för
kommunerna och landstinget.
3. Verksamheten för perioden 1 januari – 31 augusti 2012 regleras
via avtal och landstinget ersätts med den nivå skatteregleringen
ger.
4. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) ges i uppdrag att
upprätta förslag till avtal mellan landstinget och länets kommuner
om överförandet av hemsjukvården att gälla från den 1
september 2012.
Paragrafen justeras omedelbart.

Kopia till:
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 141

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Norberg kommuns delårsbokslut per den 31 juli
2011
Dnr 2011.0113.942

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun upprättar ett delårsbokslut per den 31 juli varje år.
Delårsbokslutet används för att följa upp kommunens totala verksamhet
och ekonomi.
Ekonomichefen redogör för arbetet med delårsbokslutet per den 31 juli
2011.

Beslutsunderlag
Arbetsmaterial Delårsbokslut 2011-07-31

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av kommunens delårsbokslut per den 31 juli
2011.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 142

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Investering pistmaskin
Dnr 2011.0092.800

Sammanfattning av ärendet
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har träffat Norbergs Skidklubb
och Norbergs Slalomklubb med anledning av att pistmaskinen, som
används för att preparera skidspår och slalombacke i Klackberg, är
slutkörd. Det behövs en ny (begagnad) pistmaskin för att hålla
verksamheten igång från och med vintersäsongen 2011-2012.
De båda klubbarna har lämnat ett förslag till lösning av problemet som
kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen bedömer som realistiskt under
förutsättning att kommunfullmäktige beviljar kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet ett investeringsutrymme på max 500 000 kronor år 2011.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) har beslutat föreslå
kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att bevilja KIFU ett
investeringsutrymme på högst 500 000 kronor till en pistmaskin år 2011.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 9 juni 2011, § 34

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas ett investeringsutrymme på
högst 500 000 kronor till en pistmaskin år 2011.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 143

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Uppgradering av Officepaket
Dnr 2011.0114.534

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att ta upp ett ärende
om uppgradering av Officepaket i kommunens administrativa nät.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 97
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds skrivelse den 20
september 2010

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Officepaket i kommunens administrativa nät
uppgraderas för en kostnad på högst 500 000 kronor inklusive
utbildningsinsatser samt att finansiering sker i samband med upprättande
av kommande årsredovisning.

Beslut
1. Officepaket i kommunens administrativa samt skolans nät
uppgraderas för en kostnad på högst 500 000 kronor inklusive
utbildningsinsatser.
2. Finansiering sker i samband med upprättande av kommande
årsredovisning.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 144

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Begäran om att Sveriges geologiska undersökning
ska gå in som projektledare för förorenade
områden
Dnr 2011.0073.423

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Dalarna och Västmanlands län har genomfört flera
utredningar om gamla förorenade områden i Avesta, Fagersta och
Norbergs kommuner. Utredningarna har nu kommit in i en fas där
länsstyrelsen förväntar sig att kommunen ska gå in som projektledare för
kommande kompletterande utredningar och eventuella saneringar för
området Silverhyttan på Bålsjöverksområdet.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) är
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för dessa objekt och kan därför inte
vara projektledare för dessa.
Numera finns en möjlighet för kommuner att vända sig till Sveriges
geologiska undersökning (SGU)med en begäran om att de ska anta
denna roll. Detta innebär att staten tar på sig denna kostnad. För att
SGU ska kunna åta sig detta måste SGU få en konkret
förfrågan/begäran från en kommun. Det måste då finnas politiska beslut
kring detta eftersom SGU inte kan gå in och ta på sig uppdraget mot
kommunens vilja.
Allmänna utskottet har på förslag av VDMBN föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta att VDMBN ges ett
uppdrag att tillskriva SGU med en begäran om att SGU ska åta sig rollen
som projektledare för utredningsskede och eventuell blivande sanering
för objektet Silverhyttan vid Bålsjöverket i Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 15 juni 2011, § 86
VDMBN, protokoll den 10 maj 2011, § 58

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 144 (forts.)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottets förslag ändras så att
kommunstyrelsen beslutar att VDMBN ges ett uppdrag att tillskriva
SGU med en begäran om att SGU ska åta sig rollen som projektledare
för utredningsskede och eventuell blivande sanering för objektet
Silverhyttan vid Bålsjöverket i Norbergs kommun.

Beslut
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ges ett uppdrag att
tillskriva Sveriges geologiska undersökning (SGU) med en begäran om
att SGU ska åta sig rollen som projektledare för utredningsskede och
eventuell blivande sanering för objektet Silverhyttan vid Bålsjöverket i
Norbergs kommun.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 145

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Revidering av riskmodul för taxor och avgifter
inom kontroll av livsmedelslagstiftningen
Dnr 2011.0075.406

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg har under år 2006
fastställt nya taxor och avgifter för den livsmedelskontroll som
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) utför i
kommunerna. Avgiften fastställdes efter dåvarande riskmodul hos
Livsmedelsverket. Nu har en ny riskmodul tagits fram av
Livsmedelsverket och kommunerna behöver därför uppdatera sin gamla
modul.
Allmänna utskottet har på förslag av VDMBN föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta enligt följande:
I taxan för livsmedelskontroll revideras 11 § i enlighet med följande
lydelse, att gälla från den 1 januari 2012:
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskmodul, en informationsmodul och
en erfarenhetsmodul. Dessa tre moduler genererar tillsammans en
sammanlagd kontrolltid. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 15 juni 2011, § 87
VDMBN, protokoll den 10 maj 2011, § 57

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 145 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
I taxan för livsmedelskontroll revideras 11 § i enlighet med följande
lydelse, att gälla från den 1 januari 2012:
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskmodul, en informationsmodul och
en erfarenhetsmodul. Dessa tre moduler genererar tillsammans en
sammanlagd kontrolltid. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 146

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Ändring av kommunstyrelsens
delegationsordning med anledning av ny
alkohollag
Dnr 2010.0257.901

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag ikraft. Utifrån den nya
alkohollagen behöver kommunstyrelsens delegationsordning uppdateras.
Socialutskottet har beslutat uppdatera delegationsordningen utifrån
alkohollagen.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 14 juni 2011, § 83

Beslut
Socialutskottets uppdatering av delegationsordningen fastställs.

Kopia till:
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 147

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Omprövning av beslut om barnomsorg på
obekväm tid
Dnr 2009.0494.942

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 6 december 2010 att öka barn- och
utbildningsnämndens ram tillfälligt med 1 600 000 kronor 2011 för fler
förskoleplatser och barnomsorg på obekväm arbetstid.
Med anledning av prognostiserat underskott har barn- och
utbildningsutskottet föreslagit kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige
att ompröva beslutet om barnomsorg på obekväm tid.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 30 maj 2011, § 46

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Fullmäktige omprövar beslutet om barnomsorg på obekväm tid.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 148

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Biblioteksplan för Norbergs kommun
Dnr 2011.0093.880

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun sedan den 1 januari 2005 anta
en plan för sin biblioteksverksamhet. Från och med den 1 juli 2011
ändras bibliotekslagen. Bland annat kommer ansvaret på skolbibliotek
att läggas helt på skolorna. I skollagen 2 kap. 36 § står det: 'Eleverna i
gnmciskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gyrnnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek': Norbergs
kommun har en biblioteksplan som är inaktuell.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att
uppdra åt kultur-, idrotts- och fritidsutskottet att i samarbete med barnoch utbildningsutskottet och socialutskottet utarbeta en biblioteksplan
för Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 9 juni 2011, § 30

Beslut
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet uppdras att i samarbete med barnoch utbildningsutskottet och socialutskottet utarbeta en biblioteksplan
för Norbergs kommun.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 149

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Delårsrapport från Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor
Dnr 2011.0096.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor (GNHS) har inkommit med delårsbokslut och
helårsprognos utifrån utfallet till och med april för Hjälpmedelscentrum.
GNHS har rekommenderat huvudmännen att godkänna delårsbokslut 1.

Beslutsunderlag
GNHS, protokoll den 10 juni 2011, § 25

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut 1 för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och
andra samverkansfrågor godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 150

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Motion om mat och kost i kommunens
verksamheter
Dnr 2010.0260.910

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) och Peter Lind (MP) inkom den 20 december 2010
med en motion om mat och kost i kommunens verksamheter.
Motionärerna föreslår bland annat att ledningsgruppen ges ett uppdrag
att tillsammans med en expert inom området utreda möjligheterna till en
gemensam kostorganisation.
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för en grov
kostnadsuppskattning för utredningen.
Barn- och utbildningschef Ingela Andersson och socialchef Marjo
Svensson har upprättat en skrivelse med utkast till förfrågan angående
experthjälp inom området för att utreda möjligheterna till en gemensam
kostorganisation.

Beslutsunderlag
Skrivelse den 5 september 2011

Beslut
Ärendet bereds vidare av allmänna utskottet.

Kopia till:
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 151

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Alternativa upplåtelseformer avseende
kommunens fastigheter på Skallberget
Dnr 2011.0118.289

Sammanfattning av ärendet
Delar av kommunens bostadsbestånd på Skallberget behöver ROTrenoveras. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) gör
bedömningen att kostnaden blir för hög för att kunna finansieras genom
hyreshöjningar.
Om fastigheterna ägdes av de boende skulle de med gällande lagstiftning
kunna vara berättigade ROT-avdrag för renoveringen av samma
fastigheter och åtgärden hamnar då i ett annat ekonomiskt läge.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. NVK ges ett uppdrag att undersöka om det finns intresse hos
hyresgästerna på Skallberget av andra upplåtelseformer.
2. NVK ges ett uppdrag att inkomma med förslag på hur andra
upplåtelseformer på Skallberget skulle kunna genomföras.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 110

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
1. NVK ges ett uppdrag att undersöka om det finns intresse hos
hyresgästerna på Skallberget av andra upplåtelseformer.
2. NVK ges ett uppdrag att inkomma med förslag på hur andra
upplåtelseformer på Skallberget skulle kunna genomföras.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Eventuell motion till Sveriges Kommuner och
Landstings kongress den 8–10 november 2011
Dnr 2011.0118.106

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie kongress äger rum den
8—10 november 2011. Motion till ordinarie kongress kan väckas av
ordinarie kongressombud samt av medlem i SKL, d.v.s. kommuner,
landsting samt regionerna i Gotland, Halland, Skåne och Västra
Götaland.
Allmänna utskottet har beslutat enligt följande:
1. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att formulera en
motion till SKL:s kongress i enlighet med förd diskussion.
2. Ärendet tas upp av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 114
Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse den 27 juni 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen avstår från att lämna motion
till Sveriges Kommuner och Landstings kongress den 8–10 november
2011.

Beslut
Kommunstyrelsen avstår från att lämna motion till Sveriges Kommuner
och Landstings kongress den 8–10 november 2011.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 153

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Överenskommelse med Statens
Bostadsomvandling om framtagande av
programunderlag för trygghetsboende
Dnr 2011.0107.293

Sammanfattning av ärendet
Förtroendevalda i Norbergs kommun har under ett antal år diskuterat
hur flyttkedjan i kommunen kan stärkas och hur attraktivare
hyreslägenheter framför allt för äldre kan erbjudas.
Samtal har förts med Statens Bostadsomvandling (SBO) som är
intresserade av att eventuellt förvärva fastigheter av kommunen för
ombyggnation till t. ex. trygghetsboende. Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) har fortsatt processen och fått ett
igångsättningsmedgivande av NVK:s direktion den 30 juni 2011, § 197
att göra en förstudie. SBO vill tillsammans med kommunen/NVK göra
en förstudie under hösten och rapportera resultatet till fullmäktige i
november.
För att hålla tidplanen behövdes kommunens godkännande av avtal för
förstudien i juli månad. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S)
föreslår att kommunstyrelsen godkänner åtgärden att ingå avtal om
förstudie avseende trygghetsboende med SBO.
Allmänna utskottet har beslutat att ställa sig bakom avtalet med SBO om
förstudie avseende trygghetsboende samt att föreslå kommunstyrelsen
att besluta att åtgärden att ingå avtal med SBO om förstudie avseende
trygghetsboende godkänns.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 105
Avsiktsförklaring inkommen den 28 juli

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 153 (forts.)
Beslut
Åtgärden att ingå avtal med SBO om förstudie avseende
trygghetsboende godkänns.

Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

45(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 154

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Eventuellt val av representant i Näringslivsrådet
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fråga om eventuellt val av representant i Näringslivsrådet.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att ta upp frågan.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24–25 augusti 2011, § 115

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) avsäger sig uppdraget som ledamot i
Näringslivsrådet under perioden 2011–2014 och föreslår att Lennart
Skansfors (C) utses till ledamot i Näringslivsrådet under perioden 2011–
2014.

Beslut
1. Christer Filipsson (FP) entledigas från uppdraget som ledamot i
Näringslivsrådet.
2. Lennart Skansfors (C) utses till ledamot i Näringslivsrådet under
perioden 2011–2014.

Kopia till:
De valda
Valpärm
Tillväxtgruppen i norra Västmanland

Justerare

Utdragsbestyrkande

46(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 155

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Val till Arbetsmiljögruppen i Svealand AB
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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 121

Beslut
Val av ersättare i Arbetsmiljögruppen i Svealand AB bordläggs.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

47(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 156

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Ändring av datum för kommunstyrelsens
sammanträde
Sammanfattning av ärendet
Fråga om ändra datum för kommunstyrelsens sammanträde den 10
oktober 2011 till den 13 oktober 2011 klockan 15.00.

Beslut
Kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2011 ändras till den 13
oktober 2011 klockan 15.00.

Kopia till:
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
Vaktmästeriet

Justerare

Utdragsbestyrkande

48(49)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 157

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Val av ersättare i socialutskottet för perioden 2011–
2014
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Linn Hansdotter (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialutskottet.

Beslut
Mats Guss (FP) utses till ersättare i socialutskottet under perioden 2011–
2014

Kopia till:
De valda
Valpärm
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

49(49)

