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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 201

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 4: Nedläggning av faderskap tas upp som ärende 9
 Nytt ärende om utskottens inbördes förhållande tas upp som
ärende 17
 Nytt ärende om samarbete förvaltningarna emellan tas upp som
ärende 18
 Nytt ärende om fritidsgården Unkans lokalisering och
organisatoriska tillhörighet tas upp som ärende 19

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 202

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Information om Länsplan för Västmanland
Dnr 2010.0263.106

Sammanfattning av ärendet
Maria Ek från länsstyrelsen deltar för att informera om pågående arbete
med projektet Länsplan för Västmanland.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 203

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och
trakasserier
Dnr 2011.0176.902

Sammanfattning av ärendet
Antidiskrimineringsutskottet har upprättat ett förslag till plan för aktiva
åtgärder mot diskriminering och trakasserier.
Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari 2009 och ändamålet är att
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder. Diskrimineringslagen består av två delar. Förbud
mot diskriminering och krav på att arbetsgivare ska förebygga
diskriminering genom aktiva åtgärder.
I förslaget till plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier
tas mål och åtgärder upp inom områdena arbetsförhållanden, arbete och
föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling och rekrytering, lön samt
att det ska finnas en jämställdhetsplan.
Förslaget redovisades i Centrala samverkansgruppen (CSG) den 3
november 2011, § 45. CSG rekommenderar att förslaget antas.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att förslaget till plan för aktiva åtgärder mot
diskriminering och trakasserier.antas. Allmänna utskottet har även
föreslagit att planen lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Personalkonsulenten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23 november 2011, § 161
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-12-12

§ 203 (forts.)
Beslut
Ärendet återremitteras med hänvisning till vid mötet framförda
synpunkter.

Kopia till:
Personalsektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(23)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 204

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Handlingsplan vid hot- och våldssituationer
Dnr 2011.0177.902

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöutskottet har upprättat ett förslag till revidering av
handlingsplan vid hot- och våldssituationer för Norbergs kommun.
Handlingsplan vid hot- och våldssituationer i Norbergs kommun antogs
av säkerhetsgruppen den 1 december 1998. Under åren som gått har en
del förändringar skett, bland annat har biblioteket och individ- och
familjeomsorgen flyttat till andra lokaler vilket medfört att en revidering
av planen blivit aktuell.
Mycket i förslaget till handlingsplan vid hot- och våldssituationer är nytt,
till exempel vad en utredning ska innehålla, vem man ska anmäla till och
ansvarsområden.
Förslaget till reviderad handlingsplan vid hot- och våldssituationer
redovisades i Centrala samverkansgruppen (CSG) den 3 november 2011,
§ 46. Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret efter
rekommendation från CSG föreslagit att förslaget till handlingsplan vid
hot- och våldssituationer antas. Allmänna utskottet har även föreslagit att
planen lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Personalkonsulenten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23 november 2011, § 162
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2011

Beslut
1. Förslaget till handlingsplan vid hot- och våldssituationer antas.
2. Planen lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Kopia till:
Personalsektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 205

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Redovisning av ordförandebeslut
Dnr 2011.0005.901

Sammanfattning av ärendet
Ordförandebeslut den 22 november 2011: Beslut om ersättning till
ersättare för ordförande i socialutskottet.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisat ordförandebeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2011-12-12

Kommunstyrelsen

§ 206

Meddelanden










Allmänna utskottets protokoll den 23 november 2011
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 10 november
2011
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 21 november 2011
Verksamhets- samt ekonomisk rapport Queertopiafestivalen
2011
Verksamhetsrapport för Norbergfestival 2011
NVU, direktionens protokoll den 9 november 2011, § 55:
Budgetuppföljning II
NVU, direktionens protokoll den 9 november 2011, § 58:
Marknadsföringsplan för NVU 2011–2012
NVK, direktionens protokoll den 24 november 2011, § 272:
Budgetuppföljning 2011-10-31
Förslag till gemensamt tillväxtprogram för Fagersta och
Norbergs kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 207

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Nedläggning av faderskapsutredning
Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet har inkommit med förslag till beslut i ett ärende om
nedläggning av faderskapsutredning.
Socialsekreterare Joakim Hagman föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 22 november 2011, § 178

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar bifall till socialutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialutskottets förslag.

Kopia till:
Akten
Socialutskottet
Joakim Hagman, socialsekreterare (för vidare expediering)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 208

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, socialutskottets ansvarsområde
Dnr 2011.0005.901

Sammanfattning
Socialutskottet har antagit riktlinjer för ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare för ensamkommande barn samt föreslagit
kommunstyrelsen att delegera till socialsekreterare att besluta om
ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare utifrån kommunens
riktlinjer.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2011
Socialutskottets protokoll den 20 september 2011, § 152

Beslut
Delegationsordningen ändras i enlighet med socialutskottets förslag.

Kopia till:
Socialutskottet (för ändring)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 209

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Verksamhetsanalys av barn- och
utbildningsförvaltningen
Dnr 2011.0172.942

Sammanfattning av ärendet
Vid budgetberedningen beslutade kommunstyrelsen att ge barn- och
utbildningsutskottet i uppdrag att till den 30 november svara för att en
extern kostnads- och verksamhetsanalys av utskottets ansvarsområde
görs i jämförelse med andra kommuner.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fått i uppdrag att
genomföra analysen. Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av
återrapporten från SKL och föreslår kommunstyrelsen att använda
SKL:s verksamhetsanalys och förvaltningens fördjupade analys på
utvecklingskonferensen 2012.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 21 november 2011, § 92
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 129

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att barn- och utbildningsutskottet ges i
uppdrag att till utvecklingskonferensen den 15 februari 2012 utreda
varför Norbergs kommun har högre kostnader än jämförbara kommuner
utifrån SKL:s analys samt att barn- och utbildningsutskottets utredning
ska delges kommunstyrelsen.

Beslut
1. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till
utvecklingskonferensen den 15 februari 2012 utreda varför
Norbergs kommun har högre kostnader än jämförbara
kommuner utifrån SKL:s analys.
2. Barn- och utbildningsutskottets utredning ska delges
kommunstyrelsen.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 210

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Region Mälardalen
Dnr 2011.0174.947

Sammanfattning av ärendet
Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län har inlett
en process för att ta beslut om att tillsammans bilda en regionkommun,
Region Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar för regional
utveckling och hälso- och sjukvård.
Landstinget Västmanland har inkommit med remissen ”Region
Mälardalen – underlag för en ansökan om att slå samman landstingen i
Södermanlands, Örebro och Västmanlands län till en regionkommun”.
Senast den 13 januari 2012 ska samtliga kommuner i länen ha yttrat sig
över remissen.
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse den 12 december 2011
Landstinget Västmanland, remiss den 7 december 2011
Landstinget Västmanland, presentation: ”Region Mälardalen”,
inkommen den 29 november 2011

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar bifall till upprättat förslag med ändringen att
meningen: ”Huruvida en regionkommun kommer att vitalisera den
regionala demokratin ställer vi oss tveksamma till” i förslaget till yttrande
stryks.
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Christer Filipsson (FP) och
Ingrid Filipsson (FP) bifall till upprättat förslag med ändringen att
meningen om eventuell skattehöjning i förslaget till yttrande ändras till
följande lydelse: ”En kommunal skattehöjning till följd av regionbildning
förutsätts ej behöva ske”.
Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag och
ändringsyrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller upprättat
förslag med Erikssons ändringsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-12-12

§ 210 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget med
ändringen att meningen om eventuell skattehöjning ändras till följande
lydelse: ”En kommunal skattehöjning till följd av regionbildning
förutsätts ej behöva ske.”

Reservationer
Pratima Åslund (V) och Åke Andersson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Åslunds yrkande.

Kopia till:
Landstinget Västmanland, landstingsstyrelsen (inklusive yttrande)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 211

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län
Dnr 2011.0062.530

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till avtal med landstinget om kollektivtrafik i Västmanlands
län har inkommit från Västmanlands Kommuner och Landsting. Avtalet
ska gälla från 2012.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska behandla
ärendet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23 november 2011, § 170
Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (Förslag 2011-11-17),
inkommet den 22 november 2011

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att ta beslut i ärendet.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 212

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Val av representanter till kollektivtrafikberedning
Dnr 2011.0062.530

Sammanfattning av ärendet
I och med landstingsfullmäktiges val till kollektivtrafiknämnd och
fastställande av reglemente för nämnden kommer en
kollektivtrafikberedning som stöd för nämndens arbete att inrättas.
Beredningen har en till två representanter för respektive kommun i länet.
Landstingets representanter utgörs av nämndens presidium.
Kollektivtrafikberedningen är beredande organ till nämnden och har till
uppgift att säkerställa ett länsgemensamt ansvarstagande för
kollektivtrafikens utformning och utveckling. I uppdraget ingår även att
tillgodose den kommunala förankringen av förslag till beslut gällande den
strategiska inriktningen i Trafikförsörjningsprogrammet, inriktningen för
den årliga trafikplanen och i andra övergripande strategiska frågor inom
kollektivtrafiken.
Respektive kommun ska utse representanter till beredningen senast den
9 januari 2012.
Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit att två ordinarie ledamöter
från arbetsgruppen för kollektivtrafik- och transportfrågor väljs till
beredningen för Norbergs del.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse den 30 november 2011
Landstinget Västmanland, skrivelse den 17 november 2011

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att en representant ska utses från oppositionen
och en från majoriteten.
Torsten Jansson (S) yrkar att Åsa Eriksson (S) och Peter Lind (MP) utses
till representanter i kollektivtrafikberedningen och att Pratima Åslund
(V) utses till gemensam ersättare.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller Janssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-12-12

§ 212 (forts.)
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Janssons förslag.
Nej-röst för Åslunds förslag.
Med sju ja-röster för Janssons förslag och sex nej-röster för Åslunds
förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Janssons förslag:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja-röst
Nej-röst
Åsa Eriksson (S)
X
Arne Pettersson (S)
X
Elizabeth Pettersson (S)
X
Torsten Jansson (S)
X
Gunnar Tiger (S)
X
Robin Bergman (S)
X
Peter Lind (MP)
X
Christer Filipsson (FP)
X
Ingrid Filipsson (FP)
X
Ulf Olofsson (C)
X
Kjell Sundvall (M)
X
Pratima Åslund (V)
X
Åke Andersson (V)
X

Beslut
1. Till representanter i kollektivtrafikberedningen utses:
- Åsa Eriksson (S), Nickebo 55, 738 92 Norberg
- Peter Lind (MP), Däljevägen 12, 738 50 Norberg
2. Till gemensam ersättare för representanter i
kollektivtrafikberedningen utses:
- Pratima Åslund (V), Faktorsvägen 22, 738 92 Norberg

Reservationer
Christer Filipsson (FP), Ingrid Filipsson (FP), Ulf Olofsson (C), Kjell
Sundvall (M), Pratima Åslund (V), Åke Andersson (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Åslunds yrkande.

Kopia till:
Landstinget Västmanland, Kollektivtrafiknämnden, 721 89 Västerås
De valda
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 213

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Införande av digitalt ärendehanteringssystem
Dnr 2011.0115.534

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har den 24–25 augusti 2011, § 98 beslutat att ge
ledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till införande av ett
digitalt ärendehanteringssystem.
Allmänna utskottet har därefter på förslag av ledningskontoret beslutat
enligt följande:
1. Digitalt dokument- och ärendehanteringssystem ska införas.
2. Ledningskontoret ges i uppdrag att verkställa beslutet.
3. Finansiering sker i första hand genom årets resultat 2011 och i
andra hand ur investeringsbudget för 2012.
4. Kommunstyrelsen föreslås godkänna allmänna utskottets beslut.
Kommunsekreteraren föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23 november 2011, § 171
Presentation ”Införande av dokument- och ärendehanteringssystem”

Beslut
Beslutet godkänns.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Kanslisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 214

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2011
Dnr 2011.0113.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisektionen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning
per dem 31 oktober 2011. I en översiktlig ekonomisk prognos redovisas
ett positivt resultat för hela året med 6,9 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Budget- och verksamhetsuppföljning 2011-10-31 med finansiell rapport

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljning per den 31 oktober
2011.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 215

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Remiss av betänkandet Spara i goda tider – för en
stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59
Dnr 2011.0136.906

Sammanfattning av ärendet
”Betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal ekonomi”
behandlar kommunsektorn och konjunkturen med förslag till
förändringar i kommunallagens kapitel om god ekonomisk hushållning
och om införande av en kommunstabiliseringsfond.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande. Allmänna
utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit kommunstyrelsen
att lämna yttrande i enlighet med ledningskontorets förslag.
Ekonomichefen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Åsa Eriksson, e-post, Synpunkter Spara i goda tider den 7 december
2011
Allmänna utskottets protokoll den 23 november 2011, § 164
Ledningskontorets tjänsteskrivelse

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att yttrandet revideras i enlighet med eget
upprättat förslag.
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Erikssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller Erikssons yrkande.

Beslut
1. Yttrande lämnas i enlighet med Erikssons förslag.
2. Yttrandet lämnas till fullmäktige för kännedom.

Kopia till:
Finansdepartementet (inklusive yttrande)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 216

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Utskottens inbördes förhållande (extra ärende)
Sammanfattning av ärendet
Av ledamot väckt ärende om utskottens inbördes förhållande.

Beslut
Utskottens inbördes förhållande enligt reglementet har klargjorts.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(23)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 217

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Samarbete förvaltningarna emellan (extra ärende)
Dnr 2011.0191.901

Sammanfattning av ärendet
Av ledamot väckt ärende om vikten av samarbete förvaltningarna
emellan för att en enskild förvaltning ska ha möjlighet att fullgöra sitt
uppdrag.

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att ärendet hänskjuts till allmänna utskottet.

Beslut
Ärendet hänskjuts till allmänna utskottet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 218

Sammanträdesdatum
2011-12-12

Fritidsgården Unkans lokalisering och
organisatoriska tillhörighet (extra ärende)
Dnr 2011.0188.947

Sammanfattning av ärendet
Av ledamot väckt fråga om fritidsgården Unkans lokalisering och
organisatoriska tillhörighet.

Beslut
Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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