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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Plats och tid
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15.00-17.40

Beslutande

Åsa Eriksson(S), ordförande § 180-194, 197-199, Elizabeth
Pettersson, (S), Gunnar Tiger (S), Peter Lind (MP), Christer
Filipsson (FP) §§ 183- 199, Ulf Olofsson (C), Lennart Skansfors
(C), Pratima Åslund (V), Arne Petersson (S), ersättare, Inga-Stina
Hesselius (S), ersättare, Torsten Jansson (S), ersättare, Ulrica
Persson (V), ersättare. §§ 180-194, 197-199

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Malin Hedman, kommunsekreterare,
§§ 180-190, Tove Winqvist, vik kommunsekreterare, Stefan
Granqvist, ekonom/ställf.chef §§ 180-184

Justerare

Peter Lind (MP)

Justeringsdatum

Fredagen den 21 december 2012

Underskrifter

Sekreterare

§§ 180-199
Tove Winqvist

Ordförande

Åsa Eriksson §§ 180-194, 197-199, Pratima
Åslund §§ 195-196
Justerare

Peter Lind
ANSLAG/BEVIS
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 180

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Ändring av föredragningslistan
Beslut


Extraärende: Yttrande över överklagande av beslut om
folkomröstning tas upp som ärende 7.
 Ärende 7: Redovisning av delegationsbeslut, brådskande ärenden
tas upp som ärende 8.
 Extra ärende: Folkhälsorådet Norberg tas upp som ärende 20.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 181

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Kommunstyrelsens budget för 2013 med plan för
2014 och 2015
Dnr 2012.1001.942

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till driftbudget.
I beslutet ingick preliminära ramar till de olika utskotten.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram ett förslag till
budget för kommunstyrelsen 2013 med plan för 2014 och 2015.
Stefan Granqvist ekonom/ställf.chef redogör för budgetförutsättningar
och förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012 § 136
Kommunstyrelsens budget och plan 2013-2015

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att
ledningsgruppen ges ett uppdrag att till budgetberedningen i mars 2013
redovisa ett förslag till åtgärder som kan vidtas för att nå ett resultat på
1 000 000 kronor 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-12-17

§ 181 (forts.)
Beslut
1. Förslaget till kommunstyrelsens budget för 2013 med plan för
2014 och 2015 fastställs.
 Tillväxtgruppen i norra Västmanland tilldelas ett anslag på
1 000 000 kronor år 2013, 1 020 000 kronor år 2014 och
1 040 000 kronor år 2015.
2. Kommunstyrelsens budget delges kommunfullmäktige.
3. Ledningsgruppen ges ett uppdrag att till budgetberedningen i
mars 2013 redovisa ett förslag till åtgärder som kan vidtas för att
nå ett resultat på 1 000 000 kronor 2013.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Ledningsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 182

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Kompensation för eventuella
omstruktureringskostnader med anledning av
balanspaketet
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2012 att avsätta
medel för att täcka eventuella omstruktureringskostnader med anledning
av balanspaketet. Totalt reserverades 560 000 kronor. Kultur- idrottsoch fritidsutskottet ansöker om medel för omstruktureringskostnader på
165 219 kronor. Ansökan avser kostnader i samband med att
förvaltningen flyttade till Besökscentrum. Barn- och utbildningsutskottet
ansöker om 201 096 kronor. Ansökan avser kostnader i samband med
avvecklingen av Kärrgruvans gamla skola samt tomgångskostnader för
Källan 3 (ungdomsgården Unkans tidigare lokal).
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) bedömer att samtliga
redovisade kostnader är omstruktureringskostnader och har uppstått
med anledning av balanspaketet. NVE föreslår att kommunstyrelsen
beslutar enligt följande:;
1. Kultur- idrotts- och fritidsutskottet beviljas 165 219 kronor för
omstruktureringskostnader.
2. Barn- och utbildningsutskottet beviljas 201 096 kronor för
omstruktureringskostnader.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings skrivelse den 12 november
2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar om ett tillägg till förslaget att resterande medel
som har avsatts för omstruktureringskostnader läggs till 2012 års resultat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-12-17

§ 182 (forts)
Beslut
1. Kultur- idrotts- och fritidsutskottet beviljas 165 219 kronor för
omstruktureringskostnader.
2. Barn- och utbildningsutskottet beviljas 201 096 kronor för
omstruktureringskostnader.
3. Resterande medel som har avsatts för omstruktureringskostnader
läggs till 2012 års resultat.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 183

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Fördelning av kommunstyrelsens
utvecklingsmedel
Dnr 2012.0023.800

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet (AU), barn- och utbildningsutskottet (BUU), kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet (KIFU), socialutskottet (SU), har inkommit
med ansökningar om utvecklingsmedel.
Kanslichefen och kommunstyrelsens ordförande gemensamt föreslår
fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel enligt följande:
1. Socialutskottet:
a. Nyckelfri hemtjänst 400 000 kr
b. Medspråkare 50 000 kr
c. Ungdomsarbetslöshet 150 000 kr (treårigt projekt)
2. Allmänna utskottet
a. Prostudden 250 000 kr
b. Sommarlovsentreprenörer 30 000 kr
c. Tillväxtprogrammet 100 000 kr
d. Anm: NVK har meddelat att de inom sin nuvarande ram
kan marknadsföra tomter m m
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
a. Projektmedel kulturmiljövård enlig budget 2013 – 2014
100 000 kr
b. Energi- och miljöåtgärder 75 000 kr
c. Attraktivitetsåtgärder 200 000 kr
4. Barn- och utbildningsutskottet
a. Läxhjälp 60 000 kr

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-12-17

§ 183 (forts)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens socialutskotts protokoll den 29 oktober 2012 §§ 215217
Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24
november 2012
Kommunstyrelsens socialutskotts protokoll den 27 november 2012
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts protokoll den 26
november 2012 § 82
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskotts protokoll den 8
november 2012 § 61
Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll den 28 november 2012
§ 152
Ledningskontorets skrivelse den 14 december 2012

Yrkanden
Ulrica Persson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska avvakta med beslut
om fördelning av utvecklingsmedel med hänvisning till försämrad
skatteprognos och uppdrag till ledningskontoret att senast i mars lämna
förslag på besparingsåtgärder.
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till ordförandens och kanslichefens förslag
till fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Lennart Skansfors (C) yrkar om ett tillägg till ordförandens och
kanslichefens förslag att återrapport från de som har tilldelats medel ska
ske i september 2013.
Ordföranden ställer förslaget och yrkandet mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-12-17

§ 183 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013 fördelas enligt följande:
1. Socialutskottet:
a. Nyckelfri hemtjänst 400 000 kr
b. Medspråkare 50 000 kr
c. Ungdomsarbetslöshet 150 000 kr (treårigt projekt)
2. Allmänna utskottet
a. Prostudden 250 000 kr
b. Sommarlovsentreprenörer 30 000 kr
c. Tillväxtprogrammet 100 000 kr
d. Anm: NVK har meddelat att de inom sin nuvarande ram
kan marknadsföra tomter m m
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
a. Projektmedel kulturmiljövård enlig budget 2013 – 2014
100 000 kr
b. Energi- och miljöåtgärder 75 000 kr
c. Attraktivitetsåtgärder 200 000 kr
4. Barn- och utbildningsutskottet
a. Läxhjälp 60 000
Återrapport från de som har tilldelats medel ska ske i september 2013.

Reservationer
Ulrica Persson (V) och Pratima Åslund (V) reseverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Allmänna utskottet
Kultur-, idtrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 184

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Allmänna utskottets effektmål med indikationer,
finansiering av regelbundna undersökningar
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om målområden och inriktningsmål.
Respektive utskott ska ta fram 1-2 effektmål per delverksamhet för de
inriktningsmål som är relevanta för utskottets verksamhet och antalet
indikationer som är jämförbara med andra kommuner ska öka.
Allmänna utskottet har fastställt effektmål för allmänna utskottet, budget
och plan 2013-2015, samt beslutat att 125 000 kronor anvisas årligen för
deltagande i regelbundna undersökningar för framtagande av
indikationer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll den 31 oktober 2012
§ 122

Beslut
125 000 kronor anvisas årligen i kommunstyrelsens budget, anslaget för
medlemsavgifter m. m för deltagande i regelbundna undersökningar.

Kopia till:
Kanslisektionen (för åtgärd)
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 185

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Yttrande över överklagande av beslut om
folkomröstning (extra ärende)
Dnr 2012.0104.111

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut att inte genomföra en folkomröstning om
lekparkens placering har överklagats. Förvaltningsrätten i Uppsala har
inkommit med ett föreläggande till Norbergs kommun att yttra sig över
ärendet.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande och föreslår
kommunstyrelsen att avge yttrande enligt förslag

Beslutsunderlag
Ledningskontoret, yttrande den 11 december 2012
Förvaltningsrätten, föreläggande inkommet den 7 december 2012

Beslut
Norbergs kommun avger yttrande enligt ledningskontorets förslag.

Kopia till:
Förvaltningsrätten (inkl. yttrande)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Kommunstyrelsen

§ 186

Redovisning av delegationsbeslut, brådskande
ärenden
Dnr 2012.0003.901


Kommunstyrelsens ordförande Åsa Erikssons beslut den 23
november: Förnyelse av Norbergs kommuns
olycksfallsförsäkring samt motorfordonsförsäkring.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade ordförandebeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(30)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Kommunstyrelsen

§ 187

Meddelanden


Utredning av Norbergs kommuns måltidsverksamhet den 24
oktober 2012



Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll den 28
november 2012
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts protokoll den
26 november
Kommunstyrelsens socialutskotts protokoll den 29 oktober 2012
Kommunstyrelsens socialutskotts protokoll den 27 november
Kommunstyrelsens kultur- , idrotts- och fritidsutskotts protokoll
den 8 november 2012






Ordförande informerar muntligt:
 Norbergs Kommuns nya hemsida har lanserats.
 38 stycken nya asylsökande anlände till Kärrgruvan och
Borlagshagen idag den 17 december 2012.
 Inbjudan till migrationsminister Tobias Billström att diskutera
den bristande dialogen mellan Migrationsverket och
Kommunerna.
Socialutskottets ordförande informerar muntligt.
 Personalförändringar inom socialförvaltningen.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 188

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Ansökan om finansiering av kriscentrum för män
i Västmanland
Dnr 2012.0146.750

Sammanfattning av ärendet
Kriscentrum för män (KMV) har bedrivit en länstäckande verksamhet
sedan 2010 och har erhållit viss finansiering från länsstyrelsen. Inför
2013 har detta förändrats då Socialstyrelsen tagit över denna typ av
bidragshantering och de har meddelat att de inte ska finansiera några
pågående projekt. Tidigare har också Sala, Köping, Arboga,
Hallstahammar, Surahammar, Fagersta och Skinnskatteberg liksom
Västerås Stad och Landstinget bidragit till finansieringen.
KMV har presenterat en möjlig finansieringsmodell för 2013. Om övriga
kommuner gemensamt kan finansiera 400 000 kronor kan verksamheten
upprätthållas för 2013.
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)rekommenderar
Norbergs kommun att medfinansiera med 19 800 kronor.
Socialutskottet beslutade att hänskjuta ansökan om medel till
kommunstyrelsens arbetsutskott då socialutskottet anser att frågan ska
behandlas av VKL.

Beslutsunderlag
Västmanlands Kommuner och Landstings protokollsutdrag den 26
oktober 2012 § 9

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunen finansierar KMV under
förutsättning att de andra kommunerna medfinansierar och att detta
fortsättningsvis ska finansieras via VKL.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-12-17

§ 188 (forts)
Beslut
1. Kriscentrum för män finansieras med 19 800 kronor under
förutsättning att alla länets kommuner fattar likalydande beslut.
2. Pengarna tas ur anslaget för medlemsavgifter.
3. Norbergs kommun anser att finansiering av Kriscentrum för
män fortsättningsvis ska ske inom ramen för anslaget till
Västmanlands Kommuner och Landsting.

Kopia till:
Socialutskottet
Västmanlands Kommuner och Landsting
Norra Västmanland ekonomiförvaltning
Kriscentrum för män
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 189

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Förslag till plan för effektivisering/sänkning av
kostnader för individ- och familjeomsorg
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Sociala utskottet har i samband med budgetberedning fått i uppdrag att
ta fram åtgärder och konsekvensbeskrivningar för att komma inom
ramen för 2013. Sociala utskottet har även fått i uppdrag att under 2012
komma med en plan för effektivisering/sänkning av kostnaderna för
IFO. IFO har arbetat fram denna plan.
Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till planen
för effektivisering/sänkning av kostnader för individ- och
familjeomsorg.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2012
Allmänna utskottets protokoll den 21 mars 2012 § 29
Socialutskottets protokoll den 27 november § 243

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen tar del av planen för
effektivisering/sänkning av kostnader för individ- och familjeomsorg
samt förutsätter att arbetet med att anpassa kostnaderna till
standardkostnaden fortsätter.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av planen för effektivisering/sänkning av
kostnader för individ- och familjeomsorg samt förutsätter att arbetet
med att anpassa kostnaderna till standardkostnaden fortsätter.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 190

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Ändring av delegationsordningen, socialutskottets
anvarsområde
Dnr 2012.0257.901

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet föreslår vissa ändringar av kommunstyrelsens
delegationsordning för socialutskottets ansvarsområde till följd av
organisatoriska förändringar inom förvaltningsdomstolarna och
socialtjänstens tillsynsmyndighet. Det har även, inom
socialförvaltningens verksamhet uppdagats behov av ändring och tillägg
gällande vissa beslut.
Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen att anta
förslag till revidering av delegationsordningen för socialutskottets
ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2012
Delegationsordning för socialutskottets ansvarsområde
Socialutskottets protokoll den 27 november § 244

Yrkanden
Ulrica Persson (S) yrkar att förslaget till revidering av
delegationsordningen antas och att socialutskottet återkommer med en
komplettering i punkterna 2:2, 2:3, och 2:4 till kommunstyrelsen.

Beslut
1. Förslaget till revidering av delegationsordningen antas.
2. Socialutskottet ska återkomma med en komplettering i punkterna
2:2, 2:3, och 2:4 till kommunstyrelsen.
Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 191

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Utredning av eventuellt införande av
valfrihetssystem enligt LOV
Dnr 2012.0095.730

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktigebeslut § 83, 2009-10-05 ska frågan om ett
eventuellt införande av valfrihetssystem enligt LOV (Lag om
valfrihetssystem) prövas på initiativ av socialutskottet under 2012.
Förutom de områden där det är obligatoriskt att tillämpa LOV är det den
upphandlade myndigheten som avgör ett valfrihetssystem ska införas
samt vilka tjänster som i så fall ska omfattas. Det är alltså frivilligt för
kommunerna att införa valfrihetssystem. Frågan om en eventuell
lagstiftning angående obligatoriskt införande av valfrihetssystem i
kommunerna utreds dock för närvarande på regeringens initiativ och ska
redovisas senast januari 2014.
Socialförvaltningen har gjort en utredning av frågan om eventuellet
införande. Införandet av ett valfrihetssystem bedöms vara förknippat
med kostnader både inledningsvis och löpande.
Socialchefen gör bedömningen att det under nuvarande ekonomiska
förutsättningar inte är möjligt att belasta förvaltningen med kostnader i
samband med införande och drift av ett valfrihetssystem.
Socialutskottet har beslutat att ge socialförvaltningens ledningsgrupp i
uppdrag att se över förvaltningens verksamhet i syfte att inom ramen för
befintliga ekonomiska resurser öka valfriheten för den enskilde samt att
en presentation av översynen samt förslag på eventuella åtgärder ska vara
utskottet tillhanda senast 2013-10-01.
Socialutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att valfrihetssystem enligt
LOV inte införs.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 27 november 2012, § 248
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2012
Fullmäktiges protokoll den oktober 2006 § 83

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-12-17

§ 191 (forts)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
- Valfrihetssystem enligt LOV införs inte.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 192

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Avgifter för hemsjukvård
Dnr 2012.0153.770

Sammanfattning av ärendet
Den 1 september 2012 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården
från landstinget. I samband med införandet bestämdes det att i ett första
skede inte införa avgifter.
Kommunstyrelsens socialutskott har fått i uppdrag att utreda om
eventuellt införande av avgifter gällande hemsjukvård från den 1 januari
2013.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget att
Införa en avgift med 300 kronor per månad för hemsjukvårdspatienter

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2012 § 95
Socialutskottets protokoll den 27 november § 250

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget att en avgift på 300
kronor/månad för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och
sjukgymnast ska tas ut och att detta ska införas från och med den 1 april
2013.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
En avgift på 300 kronor/månad för hembesök ska tas ut. och detta ska
införas från och med den 1 april 2013.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 193

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2012.0010.700

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal
3 2012 finns ett icke verkställt beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 27 november 2012 § 253

Beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapporten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 194

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Komplettering avtal hemsjukvård
Dnr 2008.0508.770

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att:
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.
En kompletering av avtalet med en beskrivning av vad som gäller vid
oenighet mellan huvudmännen. VKL rekomenderar kommunerna att
besluta godkänna avtalet.

Beslutsunderlag
Utdrag ur styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands
Kommuner och Landsting den 23 november 2012 § 7

Beslut
Avtalet om hemsjukvården i länet, daterat 2012-11-23 godkänns.

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 195

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Avtal om förhyrning av lokaler med
Karbenningbygdens ekonomiska förening
Dnr 2012.0024.805

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2012 beslutades att
förhandling med Karbenningbygdens ekonomiska förening om att
teckna avtal om förhyrning av gymnastik- och fritidslokaler i Karbenning
överlämnades till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU). Avtalet
kan tillämpas från den 1 januari 2013.
KIFU har tillsammans med ordförande i Karbenningbygdens
ekonomiska förening utarbetat förslag till avtal om förhyrning av lokaler
i Karbenning. KIFU föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet
mellan kommunen och Karbenningbygdens ekonomiska förening.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets tjänsteskrivelse den 2 november
2012 §§ 1-6
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012 § 144
Allmänna utskottets protokoll den 3 oktober 2012 §114

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar på återremiss till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet med motivering att ett förslag till avtal om förhyrningar
av lokaler ska utformas enligt standardformulär.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om återremiss till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet med motivering att ett förslag till avtal om förhyrningar
av lokaler ska utformas enligt standardformulär.
Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 196

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Amortering av lån till Karbenningbygdens
ekonomiska förening
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2012 att
bygdeutvecklingsstödet till Karbenningbygdens Ekonomiska Förening
avvecklas från och med 2013 med stöd av tidigare beslut om väsentligt
ändrade intäkter för lokalerna i före detta Nickebo skola

Beslutsunderlag
Skrivelse från Karbenningbygdens ekonomiska förening inkommen den
15 november 2012

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att kommunstyrelsen tar del av skrivelsen
från Karbenningbygdens ekonomiska förening och lägger den till
handlingarna.
Pratima Åslund (V) yrkar att ärendet ska beredas av allmänna utskottet.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Filipssons yrkande.

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

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av skrivelsen från Karbenningbygdens
ekonomiska förening och lägger den till handlingarna.

Kopia till:
Karbenningbygdens ekonomiska förening
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 197

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda
Dnr 2011.0095.900

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har tillsammans med assistenter från förvaltningarna
fått i uppdrag att revidera bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda som gäller sedan den 1 januari 2007 efter beslut i
kommunfullmäktige § 207/06
Allmänna utskottet beslutade att:
1. Tydliggöranden om reseersättning, ordförandens frånvaro,
förlorad arbetsinkomst samt vilka uppdrag som ska ingå i
månadsarvode.
2. Om förtroendevald har två möten samma dag utgår ersättning
för förberedelser för båda mötena endast om de har olika
innehåll.
3. Ersättning vid resor som överstiger 3 kilometer.
4. Vissa smärre ändringar.
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Allmänna utskottets förslag till reviderade bestämmelser om ersättningar
till förtroendevalda antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ledningskontoret den 12 november 2012
Reviderade bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda den 13
september 2012
Allmänna utskottets protokoll den 28 november 2012 § 147

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar återremiss med motiveringen att ett förtydligande
ska göras under § 9a Förlorad arbetsinkomst delen: För tid då förlorad
arbetsinkomst begärs krävs att tiden motsvarar sammanträdesförrättningstiden enligt närvarolistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-12-17

§ 197 (forts)

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att ett förtydligande ska göras
under § 9a Förlorad arbetsinkomst delen: För tid då förlorad
arbetsinkomst begärs krävs att tiden motsvarar sammanträdesförrättningstiden enligt närvarolistan.

Kopia till:
Personalsektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 198

Sammanträdesdatum
2012-12-17

Elevkalendariet
Dnr 2012.0154.608

Sammanfattning av ärendet
Förslag till Elevkalendarium för läsåret 2013/2014.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar
dagarna för höstterminens och vårterminens början och slut, enligt
skolförordningen 3 kap. Lärotider 3 § Läsår.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts protokoll den 26
november § 87.

Beslut
Kommunstyrelsen antar dagarna för höstterminens och vårterminens
början och slut, enligt skolförordningen 3 kap. Lärotider 3 § Läsår.

Kopia till:
Barn- och utbilningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(30)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Kommunstyrelsen

§ 199

Folkhälsorådet Norberg (extra ärende)
Dnr 2012.0157.106

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet föreslår en arbetsorganisation i två steg för
folkhälsoarbete i kommunen.
-

Ett gemensamt folkhälsoråd för norra länsdelen, kommunerna
och landstinget där representationen från Norberg kommun
består av ledamot från allmänna utskottet, Norbergs representant
i Norra Västmanlands Samordningsförbund och Norbergs
kontaktpolitiker till ”Länsstrategin för folkhälsa” (om denne är
densamme), ersättare enligt val ovan nämnda. Det gemensamma
folkhälsorådet kan med fördel ha 2 möten /år för att arbeta med
strategiska hälsofrämjande/förebyggande insatser och
livsstilsfrågor och dessa möten kan med fördel tidsmässigt ligga i
anslutning till samordningsförbundets sammanträden.

-

En arbetsgrupp lokalt i Norberg bör väljas med ledamöter och
ersättare från alla utskott samt de som representerar Norberg i
det gemensamma folkhälsorådet. Sammankallande bör vara
samma ledamot från allmänna utskottet som ingår i det
gemensamma folkhälsorådet. Arbetsgruppen träffas vid behov 24 ggr/år och till den adjungeras tjänstemän från förvaltningarna
samt representanter från organisationer som arbetsgruppen anser
behövs för det lokala arbetet.

Beslutsunderlag
Anteckningar från Folkhälsorådets sammanträde 4 december 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(30)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Kommunstyrelsen

§ 199 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen ser gärna:
- Ett gemensamt folkhälsoråd för norra länsdelens, kommuner och
landstinget där representationen från Norberg kommun består av
ledamot från allmänna utskottet, Norbergs representant i Norra
Västmanlands Samordningsförbund och Norbergs
kontaktpolitiker till Länsstrategin för folkhälsa, ersättare enligt
val ovan nämnda.
-

Det gemensamma rådet bör ha möten 2 ggr per år.

-

En arbetsgrupp lokalt i Norberg väljs med ledamöter och
ersättare från alla utskott samt de som representerar Norberg i
det gemensamma folkhälsorådet. Sammankallande är samma
ledamot från allmänna utskottet som ingår i det gemensamma
folkhälsorådet. Arbetsgruppen träffas vid behov 2-4 ggr/år.

Kopia till:
Fagersta kommun
Landstinget Västmanland
Folkhälsorådet Norberg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(30)

