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(M), Majja Neverland (V), §§ 1–12, 14–28, Åke Andersson (V),
Mats Guss (FP), ersättare, Ingrid Falquist (S), ersättare, §§ 1–13,
Arne Pettersson (S), ersättare, § 13, Björn Larsson (S), ersättare, §
13

Övriga närvarande

Arne Pettersson (S) ersättare, Torsten Jansson (S), ersättare,
Björn Larsson (S), ersättare, Staffan Mood, kanslichef, Malin
Hedman, kommunsekreterare, Roger Selleskog, ekonomichef,
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§1

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Nytt ärende om bygdeutvecklingsstöd i Karbenning tas upp som
ärende 13
 Nytt ärende om avyttrande av aktier i Västmanlands lokaltrafik
till landstinget tas upp som ärende 14
 Nytt ärende om avtal om samverkan om åtgärder för
krishantering tas upp som ärende 27

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§2

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Information från länsstyrelsen om projekt för
mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning: MR –
rätt UT
Dnr 2012.0033.106

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelserna i Örebro och Västmanlands län inbjuder offentlig
förvaltning – myndigheter, kommuner och landsting – i de bägge länen
till att i samverkan utveckla arbetet med att integrera mänskliga
rättigheter i den egna organisationen i form av projektet MR-rätt UT
stöd från ESF-rådet Östra Mellansverige under 2012–2013.
Projektledare Jonas Triumf från Länsstyrelsen i Örebro deltar för att
informera om projektet.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ledningsgruppen ges ett uppdrag att upprätta
förslag på ansökan från kommunen om att delta i projektet.

Beslut
Ledningsgruppen ges ett uppdrag att upprätta förslag på ansökan från
kommunen om att delta i projektet.

Kopia till (inkl. projektbeskrivning):
Ledningsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§3

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Risk- och sårbarhetsanalys
Dnr 2012.0023.168

Sammanfattning av ärendet
En risk- och sårbarhetsanalys är framtagen för Norbergs kommun där
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen analyseras och hur
dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Förslag till beslut är
att kommunstyrelsen godkänner analysen.
Allmänna utskottet har beslutat att beredskapssamordnaren till
kommunstyrelsens möte ska komplettera beslutsunderlaget med riskoch sårbarhetsaspekter på händelserna översvämning respektive sjukdom
som smittar via dricksvatten.
Beredskapssamordnaren har gjort en komplettering och föreslår
kommunstyrelsen att ta del av det kompletterande beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 5
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2012
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2011

Beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av det kompletterande
beslutsunderlaget.
2. Upprättad risk- och sårbarhetsanalys godkänns.

Kopia till (inkl. risk- och sårbarhetsanalys):
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Beredskapssamordnare (endast protokollsutdrag)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§4

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Kommunstyrelsens mål och budget för 2012–2014
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till sammantagen budget för
kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget omfattar utskottens
budgetförslag med mål för verksamheterna.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2012

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar om ändring av upprättat förslag, sidan 3.
Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag och
ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget med
Neverlands ändringsyrkande.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsens mål och budget för 2012–2014 fastställs
med ändringar på sidan 3.

Kopia till (inkl. mål och budget):
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Ekonomisektionen (endast protokollsutdrag)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§5

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Uppföljning av balanspaketet, beslutade åtgärder
i samband med fastställandet av budget 2012–2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska avvikelser från balanspaketets
innehåll rapporteras fortlöpande under året. Så här långt är det bara
barn- och utbildningsutskottets förlängning av hyresavtalet för Nickebo
förskola till den 31 juli som avviker.
I samband med att verksamheter går ur och byter lokaler kommer det att
uppstå omställningskostnader som ännu inte kan överblickas i sin helhet.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med en kalkyl om försäljning alternativt rivning av Kylsbo 1:3 "Berget"
Kärrgruvans skola avseende kostnader för utemiljön.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att ta del av redovisningen, delen avvikelser.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 11
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2012
NVK, skrivelse inkommen den 10 januari 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen, delen avvikelser.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§6

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Förtydligande av kommunfullmäktiges
budgetbeslut 2011-10-31 om fritidsgården Unkans
organisatoriska tillhörighet
Dnr 2011.0188.947

Sammanfattning av ärendet
Det av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011, § 120 beslutade
balanspaketet innebär bland annat att ungdomsverksamheten på Unkan
ska flyttas till nuvarande kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens
administrativa lokaler vid biblioteket. Av balanspaketet framgår inte när
verksamheten ska flyttas eller dess framtida organisatoriska tillhörighet.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) har på förslag av
kommunledningsgruppen föreslagit att ungdomsverksamheten på Unkan
organisatoriskt flyttas från barn- och utbildningsutskottet till kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet från 1 juli 2012 samt att den ekonomiska
ramen för barn- och utbildningsutskottet samt kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet korrigeras motsvarande de ekonomiska resurser som
avsatts för ungdomsverksamheten Unkan.
Barn- och utbildningsutskottet (BUU) har föreslagit att inget beslut tas
om fritidsgårdens Unkans organisatoriska tillhörighet innan
konsekvensbeskrivningar och utredning av övergångskostnader gjorts.

Beslutsunderlag
KIFU:s protokoll den 15 december 2011, § 65
BUU:s protokoll den 7 december 2011, § 118
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens och barn- och
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till KIFU:s förslag.
Åke Andersson (V) yrkar att Unkan fortsatt ska tillhöra barn- och
utbildningsutskottet.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller KIFU:s förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-02-13

§ 6 (forts.)
Beslut
1. Ungdomsverksamheten på Unkan organisatoriskt flyttas från
barn- och utbildningsutskottet till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet från 1 juli 2012
2. Den ekonomiska ramen för barn- och utbildningsutskottet samt
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet korrigeras motsvarande de
ekonomiska resurser som avsatts för ungdomsverksamheten
Unkan.

Reservationer
Åke Andersson (V) och Majja Neverland (V) reserverar sig mot beslutet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§7

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Budgetberedningens roll
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit att kommunstyrelsen ställer
sig bakom ett förtydligande om allmänna utskottets roll som
budgetberedning. Förtydligandet innebär att budgetberedningen har
mandat att:
 begära in upplysningar från andra utskott, nämnder och
samverkansorgan
 utdela tidssatta uppdrag åt utskott, nämnder och
samverkansorgan.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig bakom
förtydligandet om budgetberedningens roll.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 9
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 11 januari 2012

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar bifall till den första punkten i förslaget till
förtydligande och avslag till den andra punkten.
Christer Filipsson (FP) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C)
bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förtydligandet om
budgetberedningens roll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-02-13

§ 7 (forts.)
Reservationer
Åke Andersson (V) och Majja Neverland (V) reserverar sig mot beslutet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§8

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Ny upphandlingspolicy
Dnr 2012.0025.973

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsenheten i Avesta har utarbetat ett förslag till ny
upphandlingspolicy. Tanken är att den ska antas av samtliga kommuner i
samarbetet. Policyn syftar till att de samverkande kommunerna ska ha en
gemensam syn på upphandlingsarbetet.
Policyn fastslår syftet med den gemensamma upphandlings- och
inköpsverksamheten och reglerar det ansvar som skall gälla inom
kommunen. Vidare redovisas målet för samverkan, hur man ska nå målet
och de upphandlingsprinciper som ska gälla. Policyn beskriver också de
miljö-, sociala- och etiska krav som ska användas vid upphandlingar samt
den affärsetik som ska tillämpas.
Som bilaga till policyn finns utarbetade riktlinjer för
upphandlingsverksamheten.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att anta bilaga 1–3 till
förslag till upphandlingspolicy att gälla under förutsättning av
kommunfullmäktiges antagande av förslaget till policy samt att
kommunfullmäktige föreslås besluta att upprättad upphandlingspolicy
antas att gälla för Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 12
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2011

Beslut
Bilaga 1–3 till förslag till upphandlingspolicy antas att gälla under
förutsättning av kommunfullmäktiges antagande av förslaget till policy.
Förslag till kommunfullmäktige
Upprättad upphandlingspolicy antas att gälla för Norbergs kommun.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§9

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Programunderlag för trygghetsboende
Dnr 2011.0107.293

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har beslutat att ställa sig bakom ett avtal med Statens
Bostadsomvandling (SBO) om förstudie avseende trygghetsboende.
Kommunstyrelsen har godkänt åtgärden.
Som ett led i överenskommelsen har ett arbete med att ta fram ett
beslutsunderlag för det fortsatta samarbetet i samarbete med en arkitekt
och en arbetsgrupp gjorts.
I samband med allmänna utskottets behandling hölls en hearing.
Utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. NVK ges i uppdrag att fortsätta arbeta fram beslutsunderlag för
att genomföra avsiktsförklaringen.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att fatta erforderliga
beslut som krävs för projektets genomförande inför slutligt
beslut i kommunfullmäktige om igångsättningen av
ombyggnationen.
3. Kommunfullmäktige föreslås godkänna kommunstyrelsens
beslut.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 6
Presentation, Gemensam förstudie med SBO
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 153
Avsiktsförklaring inkommen den 28 juli 2011

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar med instämmande av Majja Neverland (V)
och Peter Lind (MP) bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-02-13

§ 9 (forts.)
Beslut
1. NVK ges i uppdrag att fortsätta arbeta fram beslutsunderlag för
att genomföra avsiktsförklaringen.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att fatta erforderliga
beslut som krävs för projektets genomförande inför slutligt
beslut i kommunfullmäktige om igångsättningen av
ombyggnationen.
3. Kommunfullmäktige föreslås godkänna kommunstyrelsens
beslut.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut godkänns.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 10

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Anvisningar för ansökan om attraktivitetsmedel
2012
Dnr 2012.0026.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 7 juni 2012, § 77 beslutat att 20 procent av
föregående års överskott ska användas för attraktivitetsåtgärder under
innevarande år.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till anvisningar för ansökan
om attraktivitetsmedel 2012. Allmänna utskottet har föreslagit
kommunstyrelsen att fastställa anvisningarna.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 13
Ledningskontorets skrivelse, Attraktivitetsmedel

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar att det till upprättat förslag görs ett tillägg om
beslut om tilldelning samt några ändringar av redaktionell karaktär.
Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag och tilläggsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget och Neverlands
tilläggsyrkande.

Beslut
Anvisningar för ansökan om attraktivitetsmedel fastställs med föreslagna
tillägg och ändringar.
Kopia till (inkl. anvisningar):
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 11

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Plan för kommunstyrelsens internkontroll 2012
Dnr 2012.0027.901

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollplan har behandlats av kommunstyrelsens olika utskott.
Resultatet har sammanställts till ett planförslag för kommunstyrelsen
avseende 2012.
Ledningskontoret föreslår att förslag till internkontrollplan 2012 antas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2012

Beslut
Förslag till internkontrollplan 2012 antas.

Kopia till (inkl. plan):
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 12

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Avyttrande av aktier i Västmanlands Lokaltrafik
till landstinget (extra ärende)
Dnr 2011.0062.530

Sammanfattning av ärendet
Ny kollektivtrafiklag gäller från och med 2012 och landstinget är numer
kollektivansvarig i länet. Arbetet med åtgärder med anledning av
ändringen fortsätter. Ledningskontoret har på förslag av Västmanlands
Kommuner och Landsting föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1. Kommunen avyttrar alla sina aktier i Västmanlands Lokaltrafik
AB till landstinget i enlighet med utredning av PwC 2012-02-03
så att övertagandet kan ske senast den 1 juni 2012.
2. Köpeskillingen för aktierna ska beräknas utifrån det synliga
substansvärdet per den 31/12 2010 i enlighet med PwC:s
utredning.
3. I enlighet med konsortialavtal för Västmanlands Lokaltrafik AB
godkänns ägarförändringen.
4. Rätt i enlighet med hembudsklausulen i § 12 i Västmanlands
Lokaltrafik AB:s bolagsordning nyttjas ej/hävdas ej.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2012 med bilagor

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen avyttrar alla sina aktier i Västmanlands Lokaltrafik
AB till landstinget i enlighet med utredning av PwC 2012-02-03
så att övertagandet kan ske senast den 1 juni 2012.
2. Köpeskillingen för aktierna ska beräknas utifrån det synliga
substansvärdet per den 31/12 2010 i enlighet med PwC:s
utredning.
3. I enlighet med konsortialavtal för Västmanlands Lokaltrafik AB
godkänns ägarförändringen.
4. Rätt i enlighet med hembudsklausulen i § 12 i Västmanlands
Lokaltrafik AB:s bolagsordning nyttjas ej/hävdas ej.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 13

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Bygdeutvecklingsstöd i Karbenning (extra
ärende)
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade om kommunens budget för 2012–2014 den 31
oktober 2011, § 120. Däri ingår ett anslag om 250 000 kronor till
bygdeutvecklingsstöd i Karbenning.
Arne Pettersson redogör för ärendet.

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att ärendet hänskjuts till allmänna utskottet
för fortsatt beredning.

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

Beslut
Ärendet hänskjuts till allmänna utskottet för fortsatt beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Ansökan om förlustbidrag för Engelbrektsloppet
2012
Dnr 2011.0182.805

Sammanfattning av ärendet
Engelbrektsloppet har inkommit med en ansökan om förlustbidrag på
100 000 kronor för det fall Engelbrektsloppet/Kristinaloppet måste
ställas in.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) har genom ordförandebeslut
föreslagit kommunstyrelsen att bevilja förlustbidraget.
Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit kommunstyrelsen att:
1. Engelbrektsloppet beviljas förlustbidrag om 65 000 kronor för
det fall Kristina- och Engelbrektsloppet ställs in.
2. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 35 000 kronor för
medfinansiering av evenemanget.
3. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse den 7 februari 2012
KIFU, ordförandebeslut den 1 februari 2012
Engelbrektsloppet, skrivelse inkommen den 5 december 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C) bifall
till eget förslag med tillägget att föreningen ska inkomma med
ekonomisk redovisning till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-02-13

§ 14 (forts.)
Beslut
1. Engelbrektsloppet beviljas förlustbidrag om 65 000 kronor för
det fall Kristina- och Engelbrektsloppet ställs in.
2. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 35 000 kronor för
medfinansiering av evenemanget.
3. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
4. Föreningen ska inkomma med ekonomisk redovisning till
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet.

Kopia till:
Engelbrektsloppet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(36)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-13

Kommunstyrelsen

§ 15

Redovisning av ordförandebeslut
Dnr 2012.0003.901



Ordförandebeslut den 24 januari 2012 (Åsa Eriksson): Bidrag till
fristående grundskola och förskoleklass samt av kommunen
godkänd enskilt bedriven förskola och fritidshem för år 2012
Ordförandebeslut den 1 februari 2012 (Åsa Eriksson): Avtal om
ekonomisk reglering av hemsjukvård i Västmanlands län för
perioden 2012-01-01 – 08-31

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade ordförandebeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(36)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-13

Kommunstyrelsen

§ 16

Meddelanden









Tidplan Norra Västmanlands ekonomiadministration
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 7 december 2011
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 januari 2012
Redovisning av 144 timmar Norberg 2011
Socialutskottets protokoll den 22 november 2011
Socialutskottets protokoll den 14 december 2011
Socialutskottets protokoll den 17 januari 2012

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 17

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2011.0068.700

Sammanfattning
Kommunerna är skyldiga att rapportera icke verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § och lagen om stöd och service 9 § till
Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Rapportering till kommunfullmäktige ska lämnas kvartalsvis över beslut
som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I
rapporten ska det framgå vilken typ av bistånd besluten gäller, hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut samt hur stor del av
besluten som gäller kvinnor respektive män.
Kommunstyrelsens socialutskott har överlämnat en sådan rapport
avseende det tredje kvartalet 2011. För denna period rapporteras fyra
icke verkställda beslut.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 22 november 2011, § 187

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 3 2011.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 18

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Uppföljning av digitalt utskick av kallelser
Dnr 2012.0028.913

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2010 om uppdrag för
bättre nyttjande av modern teknik i samband med kommunstyrelsens
allmänna utskotts möten från 2011 för att senare ta ställning till mer
omfattande tillämpning från 2012. Utskottet beslutade den 25 oktober
2010 om investeringsmedgivande av datorer. Alla i allmänna utskottet
som önskade erhöll en bärbar dator. En ledamot utrustades med en iPad
för att kunna jämföra alternativet bärbar dator respektive läsplatta.
En enkel uppföljning har gjorts. Sammantaget är erfarenheten positiv
men nuvarande rutiner innebär merarbete för administrationen. Arbete
med ett digitalt dokument- och ärendehanteringssystem pågår. Systemet
ska innebära förenklingar som bland annat underlättar rutinen med
digitala kallelser. Vidgning av nuvarande rutiner föreslås därför anstå i
avvaktan på införandet av systemet.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt
följande:
1. Kallelser med bilagor skickas även fortsättningsvis digitalt till
allmänna utskottet.
2. Frågan om mer omfattande tillämpning prövas senare i samband
med införandet av ett digitalt ärendehanteringssystem.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 17
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2012

Beslut
1. Kallelser med bilagor skickas även fortsättningsvis digitalt till
allmänna utskottet.
2. Frågan om mer omfattande tillämpning prövas senare i samband
med införandet av ett digitalt ärendehanteringssystem.

Kopia till:
Akten
Kanslisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 19

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Övergripande tillväxtprogram för Fagersta och
Norberg
Dnr 2010.0120.141

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Fagersta respektive Norberg har beslutat att ta fram
ett gemensamt tillväxtprogram för Fagersta och Norbergs kommuner.
Förslag till övergripande tillväxtprogram har arbetats fram.
Kommunalråden i respektive kommun har föreslagit kommunstyrelsen
att besluta att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om
programförslaget ges tidigare valda för arbetet med gemensamt
tillväxtprogram i fortsatt uppdrag att svara för det vidare arbetet med
åtgärder enligt programmet, exempelvis handlingsplaner samt att föreslå
fullmäktige att besluta att övergripande tillväxtprogram för Fagersta och
Norberg antas och att programmet gäller tills vidare med uppföljning
senast 2015.

Beslutsunderlag
Kommunalråden, skrivelse den 2 februari 2012
Förslag till övergripande tillväxtprogram Fagersta och Norberg

Beslut
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om programförslaget
ges tidigare valda för arbetet med gemensamt tillväxtprogram i fortsatt
uppdrag att svara för det vidare arbetet med åtgärder enligt programmet,
exempelvis handlingsplaner.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Övergripande tillväxtprogram för Fagersta och Norberg antas.
2. Programmet gäller tills vidare med uppföljning senast 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 20

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Svar på medborgarförslag om att anlägga ett
utegym på området mellan Svanen och
Norbergsån
Dnr 2011.0124.914

Sammanfattning av ärendet
Inger Fargve har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett
utegym på området mellan Svanen och Norbergsån. Utegymmet ska
enligt förslaget inrättas i anslutning till planerad prioriterad lekplats på
området.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) har föreslagit att förslaget
avslås. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har yttrat
sig över förslaget och anger att aktuell anordning inte bör prioriteras

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 15 december 2011, § 303
KIFU:s protokoll den 15 december 2011, § 62
Fullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 95
Medborgarförslag inkommet den 12 september 2011

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att fullmäktige föreslås besluta att
medborgarförslaget inte föranleder några ytterligare åtgärder med
hänvisning till NVK:s skrivelse samt att medborgarförslaget därmed
anses besvarat.
Majja Neverland (V) yrkar bifall till medborgarförslaget, att NVK ges i
uppdrag att utreda frågan avseende kostnader och att finansiering sker
genom attraktivitetsmedel för 2012.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller Skansfors yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-02-13

§ 20 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget föranleder inte några ytterligare åtgärder med
hänvisning till NVK:s skrivelse.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 21

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska
möjliggöra start av sociala företag
Dnr 2009.0452.914

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson har inkommit med ett medborgarförslag om att
kommunen ska främja socialt företagande.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Ytterligare åtgärder i enlighet med medborgarförslaget vidtas inte
med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Förvaltningarna uppmanas beakta kommunens policy för
upphandling avseende social hänsyn och socialt företagande.
3. Förvaltningarna uppmuntras fortsätta med det arbete som pågår
inom området socialt företagande.
4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 15
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2012
Socialutskottets protokoll den 26 april 2011, § 63
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 18 april 2011, § 37
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 14 april 2011, § 23
Fullmäktiges protokoll den 7 december 2009, § 128
Medborgarförslag inkommet den 3 december 2009

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ytterligare åtgärder i enlighet med medborgarförslaget vidtas inte
med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Förvaltningarna uppmanas beakta kommunens policy för
upphandling avseende social hänsyn och socialt företagande.
3. Förvaltningarna uppmuntras fortsätta med det arbete som pågår
inom området socialt företagande.
4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 22

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Svar på medborgarförslag om en positiv väg in i
Norberg
Dnr 2011.0026.914

Sammanfattning av ärendet
Karin Stridh har inkommit med ett medborgarförslag. Huvudförslaget
handlar om att kommunen ska överta macken vid Fagerstainfarten och
göra den till ett informationscentrum i syfte att göra infarten mer
välkomnande och kommunen attraktivare. Förslagsställaren föreslår även
bland annat förbättrad skyltning vid infarten, att ett eventuellt
medeltidsmuseum förläggs till gamla vattenverket, satsning på
småbutiker och att bostäder för äldre skapas.
Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta att
medborgarförslaget inte föranleder några ytterligare åtgärder med
hänvisning till i tjänsteskrivelse redovisade åtgärder i linje med förslaget
och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 25 januari 2012, § 16
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2012
Medborgarförslag inkommet den 9 februari 2011
Fullmäktiges protokoll den 14 mars 2011, § 22

Yrkanden
Frida Jansson (S) yrkar att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att tillskriva Trafikverket med
uppmaning att centrumskyltar för Norberg sätts upp utmed väg 68.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-02-13

§ 22 (forts.)
Beslut
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
tillskriva Trafikverket med uppmaning att centrumskyltar för Norberg
sätts upp utmed väg 68.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget föranleder inte några ytterligare åtgärder med
hänvisning till i tjänsteskrivelse redovisade åtgärder i linje med
förslaget.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 23

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Svar på motion om jägarexamen för
högstadieelever
Dnr 2011.0129.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om att högstadieelever ska
ges möjlighet att läsa jägarexamens teoridel inom ramen för Elevens val.
Barn- och utbildningsutskottet har föreslagit att motionen avslås med
motiveringen att jägarexamens teoridel till sitt innehåll och sin inriktning
inte är förenlig med kursplanen och med kunskapskraven enligt 10 kap.
11 § skollagen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 januari 2012, § 8
Fullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 109
Motion inkommen den 22 september 2011

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar med instämmande av Christer Filipsson (FP)
och Åke Andersson (V) om återremiss med motiveringen att förslaget
även ska utredas i förhållande till Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att förslaget även ska utredas i
förhållande till Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 24

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Eventuell motion till Västmanlands Kommuner
och Landstings förbundsmöte 2012
Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) håller 2012 års
förbundsmöte den 4 maj 2012. Medlemmarna och ordinarie ombuden
äger rätt att väcka motion till förbundsmötet. Motion ska vara
inkommen senast två månader före mötet.

Beslutsunderlag
VKL, Underrättelse om förbundsmöte 2012 den 20 januari 2012

Beslut
Kommunstyrelsen avstår från att väcka motion.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Avsägelse av uppdrag i kollektivtrafikberedningen
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund (V) har inkommit med en avsägelse av uppdraget som
ersättare i kollektivtrafikberedningen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 23 januari 2012

Beslut
1. Pratima Åslund (V) entledigas från uppdraget som ersättare i
kollektivtrafikberedningen.
2. Fyllnadsval förrättas inte.

Kopia till:
Landstinget Västmanland, Kollektivtrafiknämnden, 721 89 Västerås
Pratima Åslund
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 26

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
Västmanlands Kommuner och Landstings
lärande- och arbetsmarknadsberedning samt
fyllnadsval
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ulrica Persson (V) har inkommit med en avsägelse av uppdraget som
ledamot i Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) lärande- och
arbetsmarknadsberedning.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 5 december 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Ulrica Persson (V) entledigas från uppdraget
som ledamot i VKL:s lärande- och arbetsmarknadsberedning och att
Henning Bask (S) utses till ledamot i VKL:s beredning för lärande och
arbetsmarknad för innevarande mandatperiod.

Beslut
1. Ulrica Persson (V) entledigas från uppdraget som ledamot i
VKL:s lärande- och arbetsmarknadsberedning.
2. Till ledamot i VKL:s beredning för lärande och arbetsmarknad
för innevarande mandatperiod utses Henning Bask (S),
Björnstigen 14, 738 30 Norberg

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Ulrica Persson
Henning Bask
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 27

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Intresseföreningen Bergslaget håller årsmöte den 25 april 2012. Vid
mötet ska styrelse och revisorer väljas. Valberedningen ser gärna att
föreningens medlemmar lämnar förslag på ledamöter till kommande
styrelse.

Beslutsunderlag
Skrivelse onkommen den 19 januari 2012

Yrkanden
Thommy Ukkonen (S) yrkar att Åsa Eriksson (S) nomineras till ledamot i
Intresseföreningen Bergslagets styrelse och att Henning Bask (S)
nomineras till revisor.

Beslut
1. Till ledamot i Intresseföreningen Bergslagets styrelse nomineras
Åsa Eriksson (S) Nickebo 55, 738 92 Norberg
2. Till revisor i Intresseföreningen Bergslaget nomineras Henning
Bask (S), Björnstigen 14, 738 30 Norberg.

Kopia till:
Intresseföreningen Bergslaget, Myntgatan 2, 791 51 Falun
Åsa Eriksson
Henning Bask
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 28

Sammanträdesdatum
2012-02-13

Avtal om samverkan om åtgärder för
krishantering (extra ärende)
Dnr 2011.0128.163

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2005 finns ett samverkansorgan i länet mellan kommunerna,
räddningstjänsterna, landstinget, polisen, länsstyrelsen m. fl. för att skapa
en gemensam lägesbild samt stödja varandra vid svårare händelser och
kriser av olika slag. Samverkansorganet benämns U-Sam. U-Sam har
inget eget beslutsmandat.
Nu är det aktuellt att genomföra en smärre revidering av framförallt
redaktionell karaktär då bland annat vissa förändringar i U-Sam:s
arbetsgrupp genomförts där nu även representanter från kommunerna
deltar.
Ledningskontoret har föreslagit att kommunen tecknar det förnyade
avtalet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2012
Avtal daterat den 20 januari 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att det förnyade avtalet om samverkan om
åtgärder för krishantering tecknas och att kommunfullmäktige delges
avtalet.

Beslut
1. Det förnyade avtalet om samverkan om åtgärder för
krishantering tecknas.
2. Kommunfullmäktige delges avtalet.

Kopia till:
Beredskapssamordnaren
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(36)

