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Sammanträdesdatum
2013-09-09

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 9 september 2013,
kl.13.15-17.15

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande, Pratima Åslund (V), Thommy
Ukkonen (S), Gunnar Tiger (S), Ulf Olofsson (C), Mats Guss
(FP), Lennart Skansfors (C), Arne Pettersson (S), Åke Andersson
(V), Kjell Sundvall (M), Elizabeth Pettersson (S), Olle Rahm (S),
ersättare, Kent Christensen (S), ersättare, Ingrid Falquist (S),
ersättare, Torsten Jansson (S), ersättare

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Tove Winqvist, vik
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Eriksson, Socialchef, § 106, Ing-Marie Pettersson-Jensen,
enhetschef Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen, § 107, UllaBritt Ljung, utvecklingsstrateg, §§ 108-111, Karolina Berglund,
ekonomichef, §§ 121-128

Justerare

Thommy Ukkonen (S)

Justeringsdatum

Tisdagen den 17 september 2013
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Ändring i föredragslistan
Ärendet Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025,
gemensamt yttrande FAHNS-kommunerna tas upp som ärende nr 7.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 106

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Information om hur kommunen arbetar för
nyanlända
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen informerar om hur kommunen arbetar med
nyanlända.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 107

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Gemensam Kultur-, idrotts- och
fritidsorganisation för Fagerstas och Norbergs
kommuner
Dnr 2012.0077.106

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av beslut i Fagersta och Norberg angående rubricerat
samarbete har utredningsarbete genomförts av berörda förvaltningar i
Norberg och Fagersta under 2012-2013. Ett underlag för att kunna ta ett
inriktningsbeslut i kommunfullmäktige om att bilda en gemensam
nämnd och förvaltning med namnet Bergslagens kultur- och
fritidsnämnd respektive förvaltning har tagits fram.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 7 augusti 2013 § 60
Tjänsteskrivelse daterad den 31 juli 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar på att Kultur-, idrotts och fritidsutskottets punkt
2 två utökas med ”med säte i Norberg”.

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att:
1. anta ett inriktningsbeslut att bilda en gemensam nämnd med
Fagersta kommun kallad Bergslagens kultur- och fritidsnämnd
med säte i Norberg.
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett underlag för
beslut i kommunfullmäktige våren 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 108

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Kommunens styrsystem
Dnr 2012.0109.901

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-08-27,29 § 78 fick
kanslisektionen i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram och
dokumentera en styrprocess för kommunen.
Förvaltningen har utarbetat förslag till ”Styrsystem i Norberg, för
politiker och anställda i Norbergs kommun” (bilaga).
Dokumentet har processats fram i kommunens ledningsgrupp. Ett
förslag till dokument har lämnats till ledningsgruppen och
kommunalrådet och sedan har dokumentet reviderats utifrån deras
synpunkter. Samverkan med arbetstagarorganisationerna tas upp i texten,
”Samverkansavtalet med arbetstagarorganisationerna” beskrivs kort

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 juli
Styrsystem i Norberg

Yrkanden
Åke Andersson (V) yrkar på tillägget att en annorlunda skrivning görs
vid punkten Allmänna råd.

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Styrsystem i
Norberg, för politiker och anställda i Norbergs kommun” och att en
annorlunda skrivning görs under punkten Allmänna råd. Dokumentet
gäller från 2014 med tillägget att en årlig översyn av dokumentet görs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 109

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Remiss av förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025
Dnr 2013.0098.501

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har fått ”Nationell plan för transportsystemet 20142025” på remiss från Trafikverket.
Planen har skickats till NVK och V-Dala Miljö & Bygg som har lämnat
synpunkter. Synpunkterna har sammanställts och svaret tas upp på
kollektivtrafikgruppens har den 3 september 2013 beslutat föreslå att
kommunstyrelsen godkänner yttrandet.
Remissvaret ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast 1 oktober.

Beslutsunderlag
Yttrande Norberg remiss ”Nationell plan för transportsystemet 20142025”
Länets yttrande
Missiv den 26 augusti 2013
Tjänsteskrivele daterad den 28 augusti 2013
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 3 september 2013

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande Norberg remiss ”Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025 ”.

Kopia till:
Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm (3 ex av remissvaret)
Elektroniskt till n.registrator@regeringskansliet.se
Elektroniskt till n.nationellplan@regeringskansliet.se
Västmanland- Dalarna Miljö & Byggnadsnämnd
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 110

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Remiss Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands
län
Dnr 2013.0092.501

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har fått ”Länsplan för regional transportinfrastruktur
2014-2025 Västmanlands län” på remiss från Länsstyrelsen
Västmanlands län.
Planen har skickats till NVK och V-Dala Miljö & Bygg som har lämnat
synpunkter. Synpunkterna har sammanställts och svaret har tagits upp på
kollektivtrafikgruppens möte 3 september.
Remissvaret ska vara Länsstyrelsen Västmanlands län tillhanda senast 1
oktober.

Beslutsunderlag
Yttrande remiss Norberg Länsplan för regional transportinfrastruktur
2014-2025 Västmanlands län dnr 341-2501-12
Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen
under planperioden 2014-2025; allmänna utskottet 2013-03-20,21
Missiv
Tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2013
Kollektivtrafikgruppens minnesanteckningar den 3 september 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att om tillägget att Trafikverket prioriterar
åtgärder för att göra vägarna mer trafiksäkra och då särskilt prioritera
skolvägar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-09

§ 110 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet remiss ”Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands län” med tillägget att
kommunen vill att Trafikverket prioriterar åtgärder för att göra vägarna
mer trafiksäkra och då särskilt prioritera skolvägar
Kopia till:
Länsstyrelsens Västmanlands län (remissvar)
Västmanland- Dalarna Miljö & Byggnadsnämnd
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 111

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs
län 2014-2025, gemensamt yttrande FAHNSkommunerna
Dnr 2012.0104.501

Sammanfattning av ärendet
Region Gävleborg har inbjudit ett antal kommuner som remissinstans
avseende förslag till Länstransportanalys för infrastruktur för Gävleborgs
län 2014-2025. Av FAHNS kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora,
Norberg och Skinnskattebergs kommun) har Avesta och Hedemora
erhållit remissen för yttrande. Avesta och Hedemora har inbjudit övriga
FAHNS kommuner att lämna ett gemensamt yttrande från FAHNS
kommunerna. Svaret ska vara Region Gävleborg tillhanda senast 16
september. Ett utkast till yttrande är ute hos FAHNS kommunerna för
kommentarer. För att samtliga kommuner ska hinna skriva under det
slutgiltiga yttrandet så föreslås att kommunstyrelsens ordförande får
uppdraget att underteckna yttrandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 september
FAHNS kommunernas gemensamma yttrande gällande
Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna FAHNS
kommunernas gemensamma yttrande.

Kopia till:
Region Gävleborg
Fagersta kommun
Avesta Kommun
Skinnskatteberg kommun
Hedemora kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 112

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Skriftliga meddelanden:
 Socialutskottets protokoll den 8 augusti 2013
 Socialutskottets protokoll den 15 augusti 2013
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 7 augusti
2013
 Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013
 Centrala Samverkansgruppen 28 augusti 2013
 Minnesanteckningar från Kollektivtrafikgruppen den 3
september 2013
Muntliga meddelande från ordförande:
 OKQ8. Hur göra med marken. Mindre föroreningar än man
trott.
 Staffan och Åsa har pratat inköpsinformation med
Skinnskatteberg och Avesta. Politisk styrgrupp, fråga Sala.
 Skolskjutsar. Extrabuss från Kallmora udde till Skolan.
 Problem med vissa privata hyresvärdar.
 Angående förslaget om försäljning av Företagshälsovården.
 Migrationsverket har gjort en ny nationell upphandling.
 Grängesberg Iron har begärts i konkurs
 Åsa Eriksson har uppvaktat Årets företagare i Norberg LEindustrier.
 AFA-styrelse har beslutat om åretbetalning av premier i år.
 Almedalen. Gruvseminarium.

Muntligt meddelande från Elizabeth Pettersson:
 Nya Lapphyttan får pris som bästa industriminne i Sverige.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade meddelanden

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 113

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Motioner under beredning
Dnr 2013.0081.910

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de motioner, som då ännu
inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner under
beredning, två motioner redovisas

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 6 maj 2013
Motion inkommen den 10 juni 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21,23 augusti 2013 § 96

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige att ta del av förteckningen över
motioner under beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 113

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Motion angående bildande av ett stor-NVU
Dnr 2012.0116.910

Sammanfattning av ärendet
En motion om bildande av ”stor-NVU”– en för Fagerstas, Norbergs och
Skinnskattebergs kommuner gemensam organisation för grund- och
gymnasieskolan samt vuxenavdelningen har inkommit. För ärendets
beredning remitterades förslaget till de berörda kommunerna för
yttrande.
Kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Remissvar Norberg daterat den 3 april 2013
Yttrande från Skinnskattebergs kommun inkommet den 27 februari 2013
Yttrande från Fagersta kommun inkommet den 14 mars 2013
Förbundsdirektionens arbetsutskotts protokoll NVU sen 20 februari
2013 § 6
Motion inkommen den 20 september 2012
Tjänsteskrivelse daterad den 30 juli 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 95

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att med anledning av övriga
ägarkommuners bristande intresse avslå motionen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 114

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Ombildning av Vafab miljö AB till
kommunalförbundet VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Den 13 juni 2013 godkände en extra bolagsstämma för Vafab Miljö AB
förslaget att rekommendera ägarkommunerna att genom beslut i
respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till
kommunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom
bolaget överförs till kommunalförbundet.
Utvärderingen som ligger till grund för förslaget till ombildning är
omfattande och har genomförts under ledning av Västmanlands
Kommuner och Landsting (VKL).

Beslutsunderlag
Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av Kommunalförbundet
VafabMiljö
Förslag till förbundsordning jämte bilagor för Kommunalförbundet
VafabMiljö (tillika bilaga 1 till Konsortialavtalet)
Aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktierna i VafabMiljö AB
Förslag till överenskommelse med kommunalförbundet VafabMiljö att
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund under en
övergångsperiod mot uppskattad självkostnad för VafabMiljös räkning
svarar för kundservice, fakturering, information och administration av
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa i Norbergs kommun.
Skrivelse från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund daterad
den 14 augusti 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2012 § 97

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-09

§ 114 (forts)
Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:
1. Bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, godkänns.
2. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet,
VafabMiljö, godkänns.
3. Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt
reglemente för direktionen, antas.
4. Norbergs kommuns aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåts till
kommunal-förbundet VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till
aktieöverlåtelseavtal.
5. Norbergs kommun utser A till ordinarie ledamot i direktionen för
kommunalförbundet VafabMiljö och B till ersättare i direktionen.
6. Norbergs kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i
förbundsordningen, att Enköping och Heby kommuner får utträda ur
kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att en
ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse
om utträdet träffats mellan medlemmarna.
7. Norbergs kommun återtar från och med den 1 januari 2014 från
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdraget att ansvara för
den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering, upprätta
förslag till renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan samt
fullgöra de uppgifter rörande insamling av avfall som åligger
kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning
under förutsättning att kommunalförbundet VafabMiljö bildas och från
samma tidpunkt övertar motsvarande renhållningsansvar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-09

§ 114 (forts)
8. Norbergs kommun, genom Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK), som förvaltar kommunens fasta
anläggningar, tecknar en särskild överenskommelse med
kommunalförbundet VafabMiljö att NVK tillsvidare under en
övergångsperiod mot uppskattad självkostnad för VafabMiljös räkning
svarar för kundservice, fakturering, information och administration av
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa i Norbergs kommun i
huvudsaklig överensstämmelse med bifogat förslag till överenskommelse.
9. Norbergs kommun bemyndigar Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, som förvaltar kommunens fasta anläggningar,
att teckna en särskild överenskommelse med kommunalförbundet
VafabMiljö att tillsvidare för Norbergs kommuns räkning bibehålla det
egna omhändertagandet av viss typ av eget verksamhetsavfall.
10. Norbergs kommun förutsätter att kommunalförbundet styrs av en
mindre förbundsdirektion och föreslår fullmäktige att utse en ledamot
och en ersättare för 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 115

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Förfrågan om köp av del av Norberg Norbergsby
7:69
Dnr 2013.0091.260

Sammanfattning av ärendet
Från Patrik Eriksson, ägare till Norbergsby 13:107 och 13:108, föreligger
en framställan om att få köpa ca 3000 kvm av kommunens fastighet
Norberg Norbergsby 7:69.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 31 juli 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 101

Beslut
Kommunstyrelsen ser positivt till en etablering vid gamla macken.
Kommunstyrelsen beslutar att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund får i uppdrag att undersöka möjligheten till
samarbete med fastighetsägaren i enlighet med föreliggande förslag samt
upprätta en karta över kommunens mark i området.
Kommunstyrelsen föreslår att kontakt tas med Tillväxtgruppen att
kontakta företaget för stöd till vidare utveckling av
näringslivsverksamheten.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Tillväxtgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 116

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Arbetsmiljögruppen Svealand, val av ersättare
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljögruppen i Svealand AB är ett företag som arbetar inom
arbetsmiljö, friskvård och yttre miljövård. Företaget ägs i sin helhet av
föreningen Västmanlands Företagshälsovård. Norbergs kommun är
medlem i föreningen.
Nuvarande ersättare har avsagt sig uppdraget och en ny ersättare ska
väljas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011 § 196
Kommunstyrelsens protokoll den 10 januari 2011 § 1

Beslut
Kommunstyrelsen utser Åsa Eriksson (S) till ny ersättare i
Arbetsmiljögruppen Svealand.

Kopia till:
Arbetsmiljögruppen Svealand
Åsa Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 117

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Revidering av delegationsordningen,
kommunstyrelsens socialutskott
Dnr 2010.0257.901

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Västmanland- Dalarna Miljö- och byggförvaltning
ska vara socialförvaltningen behjälplig med utredningar inom
bostadsanpassningsbidragen (BAB), behövs en justering göras under
punkten 7.18, med ett tillägg att även områdeschef har delegation att
fatta beslut. Enligt nuvarande delegationsordning är det enbart
arbetsterapeut och socialutskott som kan fatta beslut.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut daterat den 22 augusti 2013
Delegationsordning för socialutskottets ansvarsområde

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag på
revidering i den nuvarande delegationsordningen.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 118

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Val av arbetsgrupp idrottshall
Dnr 2013.0149.821

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett inriktningsbeslut att Norbergs kommun ska bygga en ny
idrottshall.
Allmänna utskottet beslutade den 23 augusti § 108 att kommunstyrelsen
ska utse ett antal personer till en idrottshallsgrupp för att tillsammans
med andra möjliga intressenter diskutera alternativa sätt för en
idrottshallsbyggnation.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 108

Beslut
Kommunstyrelsen utser ett antal personer till en idrottshallsgrupp för att
tillsammans med andra möjliga intressenter diskutera alternativa sätt för
en idrottshallsbyggnation. Olle Rahm (S), Ulf Olofsson (C), Elizabeth
Pettersson (S), Mats Guss (FP) och Kent Christensen (S) utses att
företräda arbetsgruppen för idrottshall, Elizabeth Pettersson (S) är
sammankallande.
Återrapportering till kommunstyrelsen sker i december 2013.

Kopia till:
Elizabeth Pettersson
Ulf Olofsson
Mats Guss
Kent Christensen
Olle Rahm
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 119

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Revisionsberättelse 2012, åtgärder
Dnr 2013.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013 om ansvarsfrihet för
2012 år förvaltning. Till revisionsberättelsen bifogades en
revisionsrapport. Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tar del
av revisionsberättelsen och revisionsrapporten samt överlämnar
handlingarna till Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning (NVE).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 91

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av revisionsberättelsen och revisionsrapporten
avseende 2012 samt delger Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE)
handlingarna.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 120

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013
Dnr 2012.0139.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har under budgetberedningen diskuterat fördelningar
av utvecklingsmedel/medlemsavgifter. Anslaget är inte helt fördelat.
Allmänna utskottet föreslog den 23 augusti 2013 § 88 att Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund, Västmanland- Dalarnas miljöoch byggnadsnämnd samt utskotten att till kommunstyrelsens
sammanträde den 9 september inkomma med äskanden till åtgärder av
engångskaraktär som bidrar till ökad måluppfyllelse i budget 2013 och
framåt.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 88
Skrivelse från Ledningskontoret daterad den 27 augusti 2013
Skrivelse från Barn- och utbildning, kultur-, idrott och
fritidsförvaltningen daterad den 26 augusti 2013
Skrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen daterad den 26 augusti 2013
Skrivelse Socialförvaltningen daterad den 22 augusti 2013

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Allmänna utskottet beviljas 100 tkr för att tillsammans med
Fagersta kommun kunna arbeta med bredbandstrategi och
bredbandsfrågor.
2. Socialutskottet beviljas 100 tkr till Språnget
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas 45 tkr i
handläggarstöd för att ta fram planeringsunderlag för en
idrottshall.
4. Barn- och utbildningsutskottet beviljas 25 tkr för inventarier till
förskolan Tallen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 121

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Norbergs kommuns budget för 2014 med plan för
2015 och 2016
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2014–2016 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 20–21 mars 2013, § 28.
1. Resultatmålet 2014 är 1 000 000 kr
2. Anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsmedel minskas med
500 000 kr 2014.
3. Anslaget till kommunstyrelsens medlemsavgifter minskas med
300 000 kr 2014.
4. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ram ökas med 50 000 kr till
föreningsbidrag 2014
5. Den demografiska budgetmodellen införs stegvis med 25 % per
år från och med år 2014. Det stegvisa införandet innebär
minskad kostnad 2014 med 1 600 000 kr.
6. Planerat extra anslag på 1 000 000 kr till underhållsåtgärder till
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund anslås inte 2014
7. Hyressänkningar på grund av internräntesänkning förs från
utskottens budgetar till finansförvaltningen
8. Planerat anslag till trygghetsboende, tomhyror, minskas med
100 000 kr till 200 000 kr 2014 - 2016
9. De preliminära ramarna justeras med ytterligare sammantaget
750 000 kr och ledningsgruppen ges i uppdrag att tillsammans
med utskotten till senast 30 juni redovisa
kostnadsbesparingsåtgärder med detta belopp

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-09

§ 121 (forts)
Inför allmänna utskottet behandling av budget för 2014 med plan för
2015 och 2016 den 23 augusti 2013 har planeringsförutsättningarna
reviderats av ekonomiförvaltningen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 78

Beslut
Allmänna utskottet föreslår budgetramar för åren 2014-2016 enligt av
ekonomiförvaltningen upprättad handling ”Planeringsförutsättningar
2014-2016” med följande ändringar:
Förslag till kommunstyrelsen
1. Till Arkiv Västmanland tilldelas årligen 10 000 kronor, detta
finansieras via medlemsavgifter.
2. Allmänna utskottet omfördelar inom ram medel från
personalsektionen till utvecklingsmedel. Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel fastställs till 1 500 tkr år 2014.
Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
3. Resultatmålet för 2015 fastställs till 1% av skatter och generella
statsbidrag, vilket motsvarar 2 995 tkr för år 2015 och 2 % för
2016. Resultatmålet för 2016 blir då 6 187 tkr.
4. Budgeten är baserad på folkmängd 2013-06-30, 5 595 invånare.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-09-09

§ 121 (forts)
Kommunstyrelsens driftbudget
5. Anslaget till medlemsavgifter under kommunstyrelsens allmänna
utskott minskas med 130 tkr årligen för de hyreskostnader som
avtalats med Karbenning Ekonomiska Förening. Medlen
överförs till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott.
Detta innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 13 676 tkr år
2014, 14 209 tkr år 2015 och 14 653 tkr år 2016.
6. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
utökas med 100 tkr till uppväxlingspengar samt med 50 tkr för
ökat föreningsstöd år 2014, 2015 samt 2016. Anslaget till kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet ökas därutöver med 130 tkr för de
hyreskostnader som avtalats med Karbenning Ekonomiska
Förening, detta innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 8 791
tkr år 2014, 8 973 tkr år 2015 och 9 223 kronor år 2016.
7. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
fastställs till 89 801 tkr år 2014, 92 797 tkr år 2015 och 96 740 tkr
år 2016.
8. Anslaget till kommunstyrelsens socialutskott utökas med 450 tkr
kronor för äldreomsorgskostnader år 2014, 2015 och 2016.
Sociala utskottet tilldelas 350 tkr av de tidigare öronmärkta
prestationsbaserade medlen för teknikutveckling inom
äldreomsorgen år 2014. Utskottet är välkommet att äska
ytterligare medel för kompetensutveckling för personal när
möjligheten till kommungemensam planering har diskuterats.
Detta innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 113 054 tkr år
2014, 118 274 tkr år 2015 och 122 904 tkr år 2016.
Kommunfullmäktiges driftbudget
9. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ökade
anslag om 100 tkr för åtgärder i gatubelysningen för år 2014 och
200 tkr år 2015 och år 2016. Detta innebär att förbundet tilldelas
ett anslag på 12 210 tkr år 2014, 12 590 tkr år 2015 och 13 197
tkr år 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(36)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-09

Kommunstyrelsen

§ 121 (forts)
10. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på
29 400 tkr år 2014, 30 005 tkr år 2015 och 30 622 tkr år 2016.
11. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag på
4 496 tkr år 2014, 4 586 tkr år 2015 och 4 678 tkr år 2016.
12. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett
anslag på 2 518 tkr år 2014, 2 567 tkr år 2015 och 2 618 tkr år
2016.
13. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag 850 tkr år
2014, 866 tkr år 2015 och 884 tkr år 2016.
14. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på
3 682 tkr år 2014, 3 785 tkr år 2015 och 3 913 tkr år 2016.
15. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på
160 tkr år 2014, 163 tkr 2015 och 166 tkr år 2016.
16. Valnämnden tilldelas 350 tkr för år 2014

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 122

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Skattesats för år 2014
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 81

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2013 års
skattesats.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 123

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Omsättning av lån 2014
Dnr 2011.0192.942

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest kräver ett formellt beslut för varje nyupplåning men
även vid omsättning av lån.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 80

Beslut
Förslag till fullmäktige
Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2014 omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning år 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 124

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Äskande av prestationsbaserade medel
socialutskottet
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en
överenskommelse om ”sammanhållen vård och omsorg för de mest
sjuka äldre 2012”. Äldre personer med omfattande och komplexa vårdoch omsorgsbehov är en växande grupp. SKL gick 2010 in i en
överenskommelse med Socialdepartementet som sträcker sig fram till
2014. Årskiftet 2012/2013 tilldelades Norbergs kommuns
prestationsmedel motsvarande 2,1 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterade den 8 augusti 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 105, § 78

Beslut
Ärendet är behandlat i § 121.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 125

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2014
Dnr 2013.0131.942

Sammanfattning av ärendet
I det förslag till budgetramar 2014 finns 1 500 tkr avsatta för
Utvecklingsmedel.
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat förslag till fördelning av
utvecklingsmedel 2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 28 augusti 2013

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Barn- och utbildningsutskottet tilldelas ett anslag på 200 tkr till
ny skolgård samt IT-pedagogik.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ett anslag
på 200 tkr för släckvatten i Karbenning.
3. Västmanland- Dalarnas miljö- och byggnadsförvaltning tilldelas
100 tkr till verkställighet av Översiktsplan.
4. Allmänna utskottet tilldelas 200 tkr till digital agenda, 10 tkr till
Bergslagsakademin samt 30 tkr till sommarlovsentreprenörerna.
5. Kultur-, idrotts och fritidsutskottet tilldelas 200 tkr för
arrangemang.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands ekonominämnd
Västmanland- Dalarnas miljö- och byggnadsförvaltning
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet
Allmänna utskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 126

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Budget för 2014 samt flerårsplan för 2015-2016
Norra Västmanlands ekonominämnd
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har upprättat ett förslag till
budget 2014 med plan 2015-2016. Budgetförslaget innehåller även
effektmål för 2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 22 maj 2013
Budgetförslag 2014-2016
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 87

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget 2014 och plan för 20152016.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 127

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Budget för 2014 samt flerårsplan för 2015-2016
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Förbundschefen redovisar samrådsförslag till budget 2014 samt
flerårsplan 2015-2016 vad avser drift och investeringar för Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) verksamhet åt Fagersta
och Norbergs kommuner.
Ekonomichefen har i § 79 getts i uppdrag att till mars 2014 utreda de
ekonomiska möjligheterna till satsningar i kommunens bostadsbestånd.
Som inriktning beslutas att 8 Mkr/år ska avsättas under en tvåårsperiod
om det kommande mandatperiod ges statligt stöd för ROT-renovering
av allmännyttan.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll NVK den 30 maj 2013 § 93
Sammanfattning av budgetförslag 2014 och flerårsplan 2015-2016
daterad den 16 maj 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 84

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget 2014 samt fleråsplan för
2015-2016. Som inriktning beslutas att 8 Mkr/år ska avsättas under en
tvåårsperiod om det kommande mandatperiod ges statligt stöd för ROTrenovering av allmännyttan.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 128

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Förvaltning av Norbergs kommuns stiftelser
Dnr 2013.0086.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tillsammans med
kommunens bank, Nordea Bank AB, gjort en översyn av förvaltningen
av Norbergs kommuns stiftelser.
Norbergs kommun förvaltar de fem stiftelserna Samfond 1, Samfond 3Anders Johanssons minnesfond, John Bromans studiefond samt Evert
Lymans fond.
Ett förslag till hantering är så kallad samförvaltning. Samförvaltning
grundar sig på en bestämmelse i stiftelselagen som medger att stiftelser
placerar kapital gemensamt med andra stiftelser. Det innebär att varje
stiftelse fortfaranade är suverän och äger sina egna tillgångar

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 24 juni 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 83

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förvaltningen av Norbergs kommuns stiftelser sker i form av
samförvaltning.
2. Samförvaltningen får namnet Samförvaltade stiftelser Norbergs
kommun.
3. Norra Västmanlands ekonominämnd utser personer som har rätt
att företräda Norbergs kommuns samförvaltning gentemot
Nordea Bank AB.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 130

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Thorshammars werkstads AB
Dnr 2013.0125.107

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB är ett kommunalägt bolag.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2012 § 145 att
Thorshammar skulle inkomma med en långsiktig tanke med bolaget.

Beslutsunderlag
Thorshammars Werksatds AB.s protokoll för Bolagsstämma den 26 juni
2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s
årsredovisning för 2012 samt revisionsberättelse.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 131

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Familjecentralen
Dnr 2011.0123.106

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har
inkommit med ett äskande av extra finansering för förhöjda hyror i
samband med att familjecentralen byggs om.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 9 september 2013

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar skicka äskandet till Allmänna utskottet för
beredning.

Kopia till:
Allmänna utskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 132

Sammanträdesdatum
2013-09-09

Kostandssänkande åtgärder AFA-pengar
Dnr 2013.0106.902

Sammanfattning av ärendet
AFA-styrelsen har, efter förslag från parterna, den 3 september 2013
beslutat att premierna för år 2015 och år 2016 fastställs till noll (0%) för
AGS-KL (avtalsgruppsjukförsäkringar) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.
Detta innebär att cirka 11 miljarder kronor betalas tillbaka till
arbetsgivare inom kommun- och landstingsektorn, dvs. kommun,
landsting, region, medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta, KFS och Kyrka.
Återbetalning av premier kommer att ske genom Fora, som på uppdrag
av AFA försäkring administrerar premiehanteringen. Norbergs kommun
kommer att återbetalas med c.a 5 mkr.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting daterad den 3
september 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga utskott
samt Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och VästmanlandDalarna Miljö & Byggnadsnämnd att återkomma med förslag på
engångsåtgärder som är kostnadssänkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga utskott samt Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund och Västmanland- Dalarna
Miljö & Byggnadsnämnd att återkomma med förslag på engångsåtgärder
som är kostnadssänkande.
Kopia till:
Västmanland- Dalarna Miljö & Byggnadsnämnd
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Allmänna utskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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