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Sammanträdesdatum
2013-11-18

Ändring av föredragslistan
Ärende 15 redovisning av delegationsbeslut utgår
Extraärende Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och
andra samverkansfrågor delårsbokslut tas upp som ärende 22
Extraärende Arkiv Västmanland tas upp som ärende 23

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 165

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Information angående projektet Målarberget från
VKS vindkraft Sverige
Dnr 2012.0126.427

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Sander, Lars Laurin och Sandra Nordqvist från VKS vindkraft
redogör för projekt Målarberget mellan Avesta och Norberg.

Beslutsunderlag
Muntligt från VKS vindkraft Sverige

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 166

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Upphörande av underhåll av järnvägssträckan
Snyten- kärrgruvan
Dnr 2013.0096.532

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har skickat en remiss som gäller järnvägssträckan Snyten –
Kärrgruvan, bandel 334. Järnvägssträckan ingår i en nationell översyn av
bandelar där ingen eller endast obetydlig trafik pågår och som föreslås
avvecklas.
Förslaget innebär att underhållet upphör utanför växel i Snyten och
stoppblock i Kärrgruvan, sträckan där Trafikverket är
infrastrukturförvaltare. Beslut om nedläggning kan tas tidigast 3 år efter
att beslutet om upphörande av underhåll har fattats.
Samrådstiden pågår till den 15 november men Norbergs kommun har
fått löfte att komma med sitt remissvar den 19 november så att
remissvaret kan behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 18
november. Kommunstyrelsens arbetsgrupp för kollektivtrafik- och
transportfrågor har lämnat förslag till remissvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2013
Remissvar undertecknat den 18 november 2013

Yrkande
Lennart Skansfors (C) yrkar att brevet från de lokala företagen biläggs
som bilaga.

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till remissvar som lämnats av
arbetsgruppen för kollektivtrafik- och transportfrågor med bilagt
brev från lokala företag.
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-18

§ 166 (forts)

Kopia till:
Trafikverket
ärendemottagningen
Fredrik Brokvist, Söp
Box 810
78128 Borlänge
Digitalt till:
eskilstuna@trafikverket.se
ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se
info@enj.se
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 167

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Förtydligande av medlemskap avseende
tillsvidarefinansiering
Dnr 2013.0150.906

Sammanfattning av ärendet
En sammanfattning över medlemsavgifter och vidare finansiering.
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta:
- Finansiera Brottsofferjouren med 27 tkr/ år tillsvidare under
förutsättning att övriga finansiärer tar likartade beslut.
- Tillsvidare medfinansiera Coompanion med 1,75 kr/invånare
och år.
- Tillsvidare betala medlemsavgift till Intresseföreningen
Bergslaget årligen.
- Tillsvidare betala medlemsavgift till Mälardalsrådet årligen.
Finansiering sker ur anslaget för medlemsavgifter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 132

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Finansiera Brottsofferjouren med 27 tkr/ år tillsvidare under
förutsättning att övriga finansiärer tar likartade beslut.
- Tillsvidare medfinansiera Coompanion med 1,75 kr/invånare
och år.
- Tillsvidare betala medlemsavgift till Intresseföreningen
Bergslaget årligen.
- Tillsvidare betala medlemsavgift till Mälardalsrådet årligen.
Finansiering sker ur anslaget för medlemsavgifter.

Kopia till:
Coompanion
Mälardalsrådet
Brottsofferjouren
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-18

Kommunstyrelsen

§ 168

Ansökan om bidrag Kriscentrum för män
Dnr 2013.0133.750

Sammanfattning av ärendet
Kriscentrum för män i Västmanland (KVM) har inkommit med en
ansökan om 20 400 kr från Norbergs kommun för verksamhet år 2014.
Allmänna utskottet föreslog den 30 oktober 2013 § 133
kommunstyrelsen att besluta följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Kriscentrum för
män med 20 400 kr/år tillsvidare under förutsättning att
Landstinget Västmanland samt övriga kommuner medfinansierar
KVM enligt föreslagen fördelningsmodell. Finansiering sker år
2014 via Medlemsavgifter
- Beslutar att överföra medel från Medlemsavgifter till
Socialutskottet för detta från år 2015.

Beslutsunderlag
Ansökan inkommen den 10 oktober 2013
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 133

Beslut
-

-

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Kriscentrum för
män med 20 400 kr/år tillsvidare under förutsättning att
Landstinget Västmanland samt övriga kommuner medfinansierar
KVM enligt föreslagen fördelningsmodell. Finansiering sker år
2014 via Medlemsavgifter
Beslutar att överföra medel från Medlemsavgifter till
Socialutskottet för detta från år 2015.

Kopia till:
Kriscentrum för män i Västmanland
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 169

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Gemensamma nämnden kostnadsställe
Dnr 2013.0151.701

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet föreslår den 30 oktober 2013 § 134 kommunstyrelsen
att besluta att från 2014 flytta anslag och redovisning avseende
Gemensamma nämnden från kommunstyrelsen och socialutskottet till
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Gemensamma nämndens protokoll den 22 november 2011 § 9
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 134

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige beslutar att från 2014 flytta anslag och redovisning avseende
Gemensamma nämnden från kommunstyrelsen och socialutskottet till
Kommunfullmäktige.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 170

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013,
återrapport
Dnr 2012.0139.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om fördelning av utvecklingsmedel 2013.
Styrelsen beslutade även om att återrapport från de som tilldelats medel
ska ske i september 2013.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen den 14 oktober
2013
Inkommen skrivelse Socialutskottet den 15 november 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar på tillägget att Läxhjälp år 1-9 fortsätter
finansieras 2014 via medlemsavgifter och att Barn- och
utbildningsutskottet till 2015 får en ramökning med 60 tkr för att
fortsättningsvis finansiera Läxhjälp år 1-9.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tagit del av rapporterna från Socialutskottet och Barn- och
utbildningsutskottet.
2. Fortsätta finansiera Läxhjälp i år 1-9 2014. Anslaget tas ur
medlemsavgifter.
3. Barn- och utbildningsutskottet får från 2015 en ramökning med 60 tkr
för fortsatt finansiering av Läxhjälp för år 1-9.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-18

Kommunstyrelsen

§ 171

Kommunal brandvattenförsörjning
Dnr 2012.0143.173

Sammanfattning av ärendet
Varje medlemskommun har ett ansvar att fastlägga ambitionsnivån för
kommunal brandvattenförsörjning. Kommunstyrelsen i Norberg har
tidigare beslutat om medel för anläggande av en pumpstation för
brandvattenförsörjning i Karbenning. Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (SDR) och Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa en kommunal ambitionsnivå vid dimensionering av
brandpostnätet i Norbergs kommun baserat på
alternativsystemet för brandvattenförsörjning istället för det
tidigare tillämpade konventionella systemet. Principen ska
härefter fastslås i SDR:s handlingsprogram för
räddningstjänst i Norbergs kommun.
2. Ge NVK i uppdrag att svara för drift och underhåll samt
kontroll och utmärkning av brandposterna i Norberg samt att
för ändamålet utöka NVK:s driftbudget med 113 tkr per år.

Beslutsunderlag
Skrivelse SDR och NVK daterad den 5 november 2012
Allmänna utskottets protokoll den 28 november 2012 § 149
Skrivelse SDR och NVK daterad den 3 april 2013
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 136

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-18

§ 171 (forts)
Beslut
Förslag till fullmäktige
1. Fastställa en kommunal ambitionsnivå vid dimensionering av
brandpostnätet i Norbergs kommun baserat på alternativsystemet
för brandvattenförsörjning istället för det tidigare tillämpade
konventionella systemet. Principen ska härefter fastslås i SDR:s
handlingsprogram för räddningstjänst i Norbergs kommun.
2. Ge NVK i uppdrag att svara för drift och underhåll samt
kontroll och utmärkning av brandposterna i Norberg samt att för
ändamålet utöka NVK:s driftbudget med 113 tkr per år från och
med 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 172

Sammanträdesdatum
2013-11-18

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.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2013 § 115 att:
Kommunstyrelsen ser positivt till en etablering vid gamla macken.
Kommunstyrelsen beslutar att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) 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

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

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten från NVK och meddelar
återigen sin positiva syn till etablering vid macken och inväntar initiativ
från fastighetsägaren.

Kopia till:
NVK
Patrik Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 173

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Besvarande av motion Avfasning av trottoarkanter
Dnr 2013.0065.910

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Johansson (V), Pratima Åslund (V), Kent Persson (V), Nancy
Ibarra (V) och Majja Neverland (V) har inkommit med en motion om att
föreslå fullmäktige att ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
i uppdrag att fasa av trottoarkanterna vid Mynttorget i anslutning till
handikapparkeringen så att funktionshindrade slipper ta en omväg för att
komma upp på trottoaren som nu är fallet.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 6 maj 2013
Remiss utskickad den 31 maj 2013
Remissvar Pensionärsrådet den 5 augusti 2013
Remissvar Rådet för funktionsnedsatta i Norberg den 12 augusti 2013
Remiss utskickad den 15 oktober 2013
Remissvar Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 27
oktober 2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige föreslås bifalla motionen Avfasning av trottoarkanter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(29)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-18

Kommunstyrelsen

§ 174

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Skriftliga meddelanden:
 Ledamot i Västmanlands Kommuner och Landstings
kulturberedning.
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 24 oktober
2013
 Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013
 Socialutskottets protokoll den 22 oktober 2013
 Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 14 oktober 2013
 Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 16 september 2013
 Budgetuppföljning per sista oktober 2013
 Arbetsgruppen för Kollektivtrafik och transportfrågors protokoll
den 11 november 2013


Muntliga meddelanden:
Flyktingmottagande

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 175

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Kommunal bredbandsstrategi för Fagersta och
Norbergs kommuner
Dnr 2013.0147.534

Sammanfattning av ärendet
Bredband är idag en viktig infrastrukturfråga precis som vägar, vatten,
avlopp och el. IT-utvecklingen i sig driver förändringsarbetet i samhället
och framtagandet av nya produkter och processer, inte minst när det
gäller verksamhetsutvecklingen inom det kommunala området. Bredband
är också en viktig attraktivitetsfaktor för kommuner och kan möjliggöra
att människor i högre utsträckning kan bo kvar på landsbygden genom
studier och arbete på distans.
Länsstyrelsen har tagit fram en bredbandsstrategi för Västmanlands län. I
den framkommer bland annat att gemensamt för alla kommuner i länet
är en låg tillgång till fiberbaserat bredband bland
landsbygdsbefolkningen. I bredbandsstrategin föreslås täcknings- och
kapacitetsmål för Västmanlands län, vilka tar sin utgångspunkt i de mål
som definierats för hela Sverige av regeringen:

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse daterad den 25 oktober 2013
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 151

Yrkande
Arne Pettersson (S) yrkar att nuvarande arbetsgrupp för kollektivtrafik
och transporter får vidgat uppdrag till att även omfatta ansvar för
strategiska infrastrukturfrågor. Gruppen bör därmed även ändra namn
till infrastrukturgruppen. Föreliggande förslag till bredbandsstrategi
återremitteras för beredning av infrastrukturgruppen samt att
Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
delegationsbefogenheter för infrastrukturgruppen.
Ordförande ställer proposition på Petterssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-18

§ 175 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Nuvarande arbetsgrupp för kollektivtrafik och transporter får
vidgat uppdrag till att även omfatta ansvar för strategiska
infrastrukturfrågor och ändrar namn till infrastrukturgruppen.
2. Föreliggande förslag till bredbandsstrategi återremitteras för
beredning av infrastrukturgruppen.
3. Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram försslag till reviderade
delegationsbefogenheter för infrastrukturgruppen.

Kopia till:
Fagersta kommun
Infrastrukturgruppen
Ledningskontoret
Ulla-Britt Ljung
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 176

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL
Dnr 2013.0015.700

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För
kvartal 3 2013 finns två icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 22 oktober 2013 § 174
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad den 8 oktober 2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige tar del av rapporten Ej verkställda beslut enligt SoL.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Översyn av de lokala ordningsföreskrifterna
Dnr 2011.0117.900

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret fick av allmänna utskottet den 25 augusti 2011 § 103, i
uppdrag att se över de Lokala ordningsföreskrifterna och vid behov
lämna förslag på hur de borde ändras.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2013 § 97 att återremittera
ärendet för tillägget att en karta ska upprättas som visar allmän plats.
Ledningskontoret föreslår fullmäktige att anta de Lokala
ordningsföreskrifterna

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24, 25 augusti 2011 § 103
Ledningskontorets skrivelse daterad den 16 augusti 2011
Tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 73
Kommunstyrelsens protokoll den 17 juni 20s13 § 97

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktig antar de Lokala ordningsföreskrifterna efter smärre
redaktionella ändringar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 178

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Översiktligt utvärdering av Västmanland- Dalarna
miljö- och byggnadsnämnd/- förvaltning
Dnr 2013.0132.400

Sammanfattning av ärendet
KPMG har fått i uppdrag att genomföra en översiktlig utvärdering av
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (V-Dala).
Det övergripande syftet med utvärderingen var att bedöma om
intentionerna/ursprungstanken från bildandet av den gemensamma
nämnden är uppfyllda. Styrning, ledning och effektivitet ska belysas.
Därtill ska redovisas hur samarbetet mellan kommuneran har utvecklats
genom bildandet av nämnden.
Kommunstyrelseordförandegruppen har av Västmanland- Dalarnas
miljö- och byggnadsnämnd begärt in en åtgärdsredovisning till den 21
november 2013.

Beslutsunderlag
Översiktlig utvärdering av Västmanland- Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd/- förvaltning inkommen den 9 oktober 2013
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 141

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till nästa möte ta del av de utvärderingar
som gjorts ur ett kundperspektiv.
Förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapport och åtgärdsredovisning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 179

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Samråd inför beslut om handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande åtgärder
gällande Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Dnr 2013.0137.170

Sammanfattning av ärendet
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor reglerar ansvarsfördelningen
mellan staten, kommuneran och enskilda vad gäller åtgärder till skydd
mot olyckor. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten
skydd mot olyckor. De nationella målen kompletteras med mål som ska
formuleras utifrån den lokala riskbilden i varje kommun.
Enligt lagen ska kommuneran utarbeta ett handlingsprogram för den
förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och ett
handlingsprogram för räddningstjänst.
Inom Avesta, Hedemora, Fagersta samt Norbergs kommuner ska, enligt
förbundsordningen, kommunens förebyggande verksamhet redovisas i
ett handlingsprogram för varje kommun. Detta handlingsprogram
fastställs av varje kommunfullmäktige.
Med anledning av förändrade förutsättningar planerar direktionen för
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund att besluta om följande
förändring i gällande handlingsprogram för räddningstjänst fr o m 201401-01:
• Räddningsstyrkan i Fagersta som bemannas med deltidsanställd
räddningspersonal
reduceras frän 1 styrkeledare och 5 brandmän till 1 styrkeledare och 4
brandmän.
• Räddningsstyrkan i Horndal som bemannas med deltidsanställd
räddningspersonal
reduceras från 1 styrkeledare och 4 brandmän till 1 styrkeledare och 3
brandmän.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SDR daterad den 18 oktober 2013
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 148

Beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på det föreslagna
handlingsprogrammet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-18

§ 179 (forts)

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 180

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Inriktningsbeslut Gemensam
överförmyndarorganisation mellan Hedemora-,
Avesta- och Norbergs kommuner
Dnr 2013.0115.190

Sammanfattning av ärendet
Samtliga aktiva partier i fullmäktige inkom den 1 december 2010 med en
motion om utredning av en gemensam överförmyndarorganisation inom
FHANS-kommunerna. Motionens syfte var att säkra den verksamhet
som bedrivs av överförmyndaren samt skapa större möjligheter att hitta
lämpliga personer för godmanskap och erbjuda dessa personer stöd och
utbildning.
Utredningen föreslår att Avesta, Hedemora- och Norbergs kommuner
ingår ett samverkansavtal om ett gemensamt överförmyndarkansli med
Hedemora kommun som värdkommun samt utser en överförmyndare i
varje kommun som ansvarar för verksamheten under mandatperioden
2015-2019 i enlighet med modellen ”Överförmyndare i samverkan”.

Beslutsunderlag
Utredning Gemensam överförmyndarorganisation mellan Hedemora-,
Avesta- och Norbergs kommuner inkommen den 24 oktober 2013
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 150

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ta inriktningsbeslutet att en
gemensam överförmyndarorganisation mellan Hedemora, Avesta
och Norbergs kommuner ska bildas enligt förslag i utredningen
daterad 2013-09-24 i form av modellen ”Överförmyndare i
samverkan”.
2. Kommunstyrelsen förordar att Hedemora- Avesta
överförmyndarkansli i samverkan med Hedemora- Avesta
överförmyndarnämnd och överförmyndaren i Norbergs
kommun senast den 31 december 2013 arbetar fram ett
beslutsunderlag om samverkansavtal avseende ett gemensamt
överförmyndarkansli med Hedemora kommun som
värdkommun.
3. Beslut i respektive kommunfullmäktige tas under kvartal 1 år
2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-11-18

§ 180 (forts)

Kopia till:
Avesta kommun
Hedemora kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 181

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Nedläggning av det Lokala folkhälsorådet
Dnr 2012.0157.106

Sammanfattning av ärendet
Förslag om nedläggning av det Lokala folkhälsorådet för att tid och
energi ska fokuseras till det gemensamma Folkhälsorådet med Fagersta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 17 december 2012
Folkhälsorådets minnesanteckningar den 7 november 2013

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar på nedläggning av det lokala folkhälsorådet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga ner det lokala folkhälsorådet.

Kopia till:
Lokala Folkhälsorådet
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Allmänna utskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 182

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Ungdomspolitiskt program
Dnr 2013.0145.109

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har den 14 mars 2011 § 24 tillsatt en fullmäktigeberedning
med uppdrag att tillsammans med ungdomar i kommunen ta fram ett
ungdomspolitiskt program.
Ett förslag till barn- och ungdomspolitiskt program för Norbergs
kommun har tagits fram.

Beslutsunderlag
Minneanteckningar från beredningen den 29 oktober 2013
Barn- och ungdomspolitiskt program

Beslut
1. Kommunstyrelsen ber Ungdomsrådet att till den 25 jan 2014
inkomma med synpunkter på förslaget.
2. Uppdrar åt samtliga utskott att till den 25 jan 2014 inkomma med
synpunkter på förslaget samt en uppskattning av eventuella
resursförstärkningar som krävs utöver beslutad ram för att
verkställa förslagets intentioner.
3. Uppdrar åt kommunstyrelsens presidium att med stöd av
Ledningskontoret , utifrån inkomna remissvar, utarbeta ett
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde i februari
2013.
4. Föreslår att Fullmäktige tar del av beredningens förslag och att
beredningen därmed har fullgjort sitt uppdrag.

Kopia till:
Ungdomsrådet
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Allmänna utskottet
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 183

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Rapport En Svensk klassiker
Dnr 2013.0154.810

Sammanfattning av ärendet
Muntlig information angående möte med övriga kommuner som ingår i
En svensk klassiker.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar daterade den 25 oktober 2013
Muntligt från Olle Rahm (S)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ta del av rapporten.
2. Uppdra åt informationsgruppen att till februari 2014 inkomma
med förslag om hur kommunen kan stödja Engelbrektsloppets
samverkan med En Svensk klassiker.

Kopia till:
Informationsgruppen (Eva-Lena Silva)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 184

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor, delårsrapport
Dnr 2013.0155.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor har inkommit med delårsbokslut per den sista augusti
2013. Prognosen för helåret är plus 1,5 mkr.

Beslutsunderlag
Delårsrapport Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och
andra samverkansfrågor
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågors protokoll den 11 oktober 2013 § 29

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige tar del av Delårsrapporten för Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(29)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 185

Sammanträdesdatum
2013-11-18

Arkiv Västmanland
Dnr 2013.0150.906

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet uppdrog den 30 oktober 2013 § 132 åt
ledningskontoret att till Kommunstyrelsen sammanträde i november
utreda och föreslå lämplig tidsperiod för finansieringsbeslut angående
Arkivverksamhet Västmanland.
Enligt uppgifter från Västmanlands Kommuner och landsting beräknas
kostnaderna gälla åren 2013-2015. Finansieringsbeslut för 2013 är redan
taget så detta beslut gäller återstående period.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2013

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att finansiera Arkiv Västmanland 2014-2015.
Finansiering sker ur anslaget för medlemsavgifter med samma summa
som 2013.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(29)

