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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 98

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 4: Information från Skinnskattebergs kommun om
linjeläggning av skolskjutsar tas upp som ärende 9
 Nytt ärende om avsägelse och fyllnadsval till uppdrag som
ordinarie ledamot i kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott tas upp som ärende 13
 Nytt ärende om avsägelse och fyllnadsval till uppdrag som
ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens
allmänna utskott tas upp som ärende 14
 Nytt ärende om avsägelse och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
tas upp som ärende 15
 Nytt ärende om avsägelse och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott tas upp som
ärende 16
 Nytt ärende om redovisning av ordförandebeslut tas upp som
ärende 17
 Nytt ärende om Bergslagsakademin tas upp som ärende 18

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 99

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Ansökan om godkännande av fristående förskola
Dnr 2012.0087.610

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om godkännande av fristående förskola har inkommit från
Karbenningbygdens förskola, ekonomisk förening. Den kommun där
verksamheten ska bedrivas ska godkänna den fristående förskolan.
Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten.
Barn- och utbildningsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att
godkänna Karbenningbygdens förskolas ansökan under förutsättning att
samtliga efterfrågade dokument inkommit den 1 augusti 2012.
Representanter från förskolan och barn- och utbildningschefen deltar för
att redogöra för ärendet.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 28 maj 2012, § 53
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2012

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lennart Skansfors (C) i handläggningen i detta
ärende.

Beslut
Karbenningbygdens förskolas ansökan godkänns under förutsättning att
samtliga efterfrågade dokument inkommit den 1 augusti 2012.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Karbenningbygdens förskola
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-18

Kommunstyrelsen

§ 100

Meddelanden








Justerare

Ordförandens muntliga rapporter:
o Liselotte Eriksson har utsetts till ny socialchef
o Regeringens framtidskommissions seminarium i Norberg
har ställts in
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 28 maj 2012
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 26 april 2012
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 31 maj 2012
Socialutskottets protokoll den 29 maj 2012
Västmanlands Kommuner och Landstings styrelseprotokoll den
4 maj 2012, § 10: Finansiering 2013 för Utvecklings- och
Utredningsfunktionen, Länsturismen och Taltidningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 101

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Svar på motion om fler lagliga graffitiväggar i
Norberg
Dnr 2012.0037.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) har inkommit med en motion om fler lagliga
graffitiväggar i kommunen i syfte att lyfta fram konstformen.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU)har föreslagit att motionen
delvis bifalls samt att KIFU får uppdraget att ta med idén till laglig
graffiti på Mimerlavsområdet i den pågående utredningen om
Mimerlavsområdets utveckling.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har föreslagit att
motionen avslås.

Beslutsunderlag
KIFU:s protokoll den 26 april 2012, § 30
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 59
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 mars 2012, § 11
Motion inkommen den 1 mars 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet med motiveringen att finansiering av åtgärden och
ansvarsförhållandena ska förtydligas.

Beslut
Ärendet återremitteras till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet med
motiveringen att finansiering av åtgärden och ansvarsförhållandena ska
förtydligas.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 102

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Svar på motion om barnomsorg på obekväm tid
Dnr 2011.0183.910

Sammanfattning av ärendet
Eva Pålsson (S) har inkommit med en motion om att kommunen ska
undersöka om det går att samordna verksamhet inom socialförvaltningen
med barnomsorg på obekväm tid.
Barn- och utbildningsutskottet respektive socialutskottet har föreslagit
att motionen avslås med motivering att det inte finns finansiellt
utrymme.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 28 maj 2012, § 43
Socialutskottets protokoll den 29 maj 2012, § 108
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 december 2012, § 135
Motion inkommen den 5 december 2012

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås på grund av att det inte finns finansiellt utrymme.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 103

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Svar på motion om jägarexamen för
högstadieelever
Dnr 2011.0129.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) har inkommit med en motion om att högstadieelever ska
ges möjlighet att läsa jägarexamens teoridel inom ramen för Elevens val.
Barn- och utbildningsutskottet (BUU) 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.
Kommunstyrelsen återrremitterade ärendet med motiveringen att
förslaget även ska utredas i förhållande till Norra Västmanlands
Utbildningsförbund (NVU).
BUU har föreslagit att motionen avslås eligt yttrande från Norra
Västmanlands Utbildningsförbund: alla kurser som ges inom ramen för
en gymnasieutbildning ska vara godkänd av Skolverket. Den föreslagna
utbildningen, inom ramen för jägarexamnes teoridel, anses inte ligga
inom något nationellt programs examensmål. NVU kan därför inte ge en
kurs enligt motionens förslag.

Beslutsunderlag
BUU:s protokoll den 28 maj 2012, § 50
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 23
BUU:s protokoll den 23 januari 2012, § 8
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 109
Motion inkommen den 22 september 2011

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsutskottets och
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds yttranden.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 104

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Information från Skinnskattebergs kommun om
linjeläggning av skolskjutsar
Dnr 2012.0097.530

Sammanfattning av ärendet
Lars Andersson och Per Österberg från Skinnskattebergs kommun deltar
för att redogöra för sina erfarenheter av att använda linjetrafik för
skolskjutsar.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 2 februari 2012

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 105

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Svar på skrivelse från hembygdsföreningen om
arrendeavtal
Dnr 2012.0073.800

Sammanfattning av ärendet
Hembygdsföreningen har i en skrivelse ställt tre frågor till
kommunstyrelsen angående kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
(KIFU:s) verksamhet vid Nya Lapphyttan och Besökscentrum. KIFU
har yttrat sig över skrivelsen och föreslår att kommunstyrelsen antar
yttrande till svar över skrivelse från hembygdsföreningen angående
arrendeavtal som sitt.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 31 maj 2012, 38
Skrivelse från hembygdsföreningen inkommen den 10 maj 2012

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen antar kultur-, idrotts- och fritidsutskottets yttrande till
svar på skrivelse från hembygdsföreningen angående arrendeavtal som
sitt eget.

Kopia till:
Hembygdsföreningen (inklusive yttrande)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 106

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Bidragsansökan Norbergs hembygdsförening
Dnr 2012.0072.805

Sammanfattning av ärendet
Norbergs Hembygdsförening anhåller i en skrivelse till kommunstyrelsen
om ett kommunalt bidrag på 11 568 kronor. Kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet (KIFU) har en kraftigt reducerad budget för bidrag till
föreningar under 2012 därför finns inga möjligheter att bevilja ytterligare
bidrag till hembygdsföreningen. KIFU har beslutat att vidarebefordra
bidragsansökan till kommunstyrelsen för prövning.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 31 maj 2012, § 39
Skrivelse från hembygdsföreningen inkommen den 10 maj 2012

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C)
bifall till hembygdsföreningens bidragsansökan på 11 568 kronor samt
att pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Beslut
1. Hembygdsföreningens bidragsansökan på 11 568 kronor bifalls.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
Hembygdsföreningen
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 107

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Val av ombud till Agenda 21:s föreningsstämma
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har bordlagt val av ombud till Agenda 21:s
föreningsstämmor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 92

Yrkanden
Thommy Ukkonen (S) yrkar att Åsa Eriksson (S) utses till ombud till
Agenda 21:s föreningsstämmor till och med 2014.

Beslut
Till ombud till Agenda 21:s föreningsstämmor till och med 2014 utses
Åsa Eriksson (S).

Kopia till:
Åsa Eriksson
Agenda 21
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 108

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ordförande i kommunstyrelsen barn- och
utbildningsutskott
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Majja Neverland (V) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ordförande i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 7 juni 2012

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att Ulf Olofsson (C) utses till ordförande i
barn- och utbildningsutskott till och med 2014.

Beslut
1. Majja Neverland (V) entledigas från uppdraget som ordförande i
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.
2. Till ordförande i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
till och med 2014 utses Ulf Olofsson (C).

Kopia till:
Majja Neverland
Ulf Olofsson
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 109

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen barn- och
utbildningsutskott
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Majja Neverland (V) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ordinarie ledamot i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 18 juni 2012

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att Ulrica Persson (V) utses till ordinarie
ledamot i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott till och med
2014.

Beslut
1. Majja Neverland (V) entledigas från uppdraget som ordinarie
ledamot i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.
2. Till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott till och med 2014 utses Ulrica Persson (V).

Kopia till:
Majja Neverland
Ulrica Persson
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(19)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 110

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ordinarie ledamot och vice ordförande i
kommunstyrelsen allmänna utskott
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ulf Olofsson (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna
utskott.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 18 juni 2012

Yrkanden
Ulf Olofsson (C) yrkar att Pratima Åslund (V) utses till ordinarie ledamot
och vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott till och med
2014.

Beslut
1. Ulf Olofsson (C) entledigas från uppdraget som ordinarie
ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna
utskott.
2. Till ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens
allmänna utskott till och med 2014 utses Pratima Åslund (V).

Kopia till:
Ulf Olofsson
Pratima Åslund
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 111

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen kultur-, idrotts- och
fritidsutskott
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ulf Olofsson (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 18 juni 2012

Yrkanden
Ulf Olofsson (C) yrkar att Majja Neverland (V) utses till ersättare i
kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott till och med 2014.

Beslut
1. Ulf Olofsson (C) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott.
2. Till ersättare i kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och
fritidsutskott till och med 2014 utses Majja Neverland (V).

Kopia till:
Ulf Olofsson
Majja Neverland
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 112

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen allmänna utskott
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund har inkommit med en avsägels från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 18 juni 2012

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att Ulf Olofsson (C) utses till ersättare i
kommunstyrelsens allmänna utskott till och med 2014.

Beslut
1. Pratima Åslund (V) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens allmänna utskott.
2. Till ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott till och med
2014 utses Ulf Olofsson (C).

Kopia till:
Pratima Åslund
Ulf Olofsson
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 113

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Redovisning av ordförandebeslut
Dnr 2012.0003.901

Sammanfattning av ärendet
Ordförandebeslut den 11 juni 2012: Anbud på fastigheten Norbergsby
11:19.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisat ordförandebeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 114

Sammanträdesdatum
2012-06-18

Bergslagsakademin
Dnr 2012.0096.106

Sammanfattning av ärendet
Kanslichefen i Fagersta kommun har inkommit med ett förslag till
genomförande av seminarium (Bergslagsakademin) och fråga om
medfinansiering. Bergslagsakademins syfte är att genom samverkan och
opinionsbildning vända bilden av Bergslagen och att kommunerna
tillsammans tar ansvar för Bergslagens utveckling.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 18 juni 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Christer Filipsson (FP),
Pratima Åslund (V), Åke Andersson (V) och Inga-Stina Hesselius (S) att
Norberg medfinansierar Bergslagsakademin med högst 10 000 kronor
samt att pengarna tas ur Medlemsavgifter m m.
Robin Bergman (S) yrkar att förslaget om medfinansiering av
Bergslagsakademin avslås.

Beslut
1. Norbergs kommun medfinansierar Bergslagsakademin med
högst 10 000 kronor.
2. Pengarna tas ur Medlemsavgifter m m.

Kopia till:
Fagersta kommun
Ekonomisektionen
Norra Västmanlans Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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