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Sammanträdesdatum
2013-12-16

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, kl.15.00-17.05

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande, Thommy Ukkonen (S), Ulf
Olofsson (C) §§ 186-197, Lennart Skansfors (C), Pratima Åslund
(V) §§ 198-199, Arne Pettersson (S), Inga-Stina Hesselius (S),
Gunnar Tiger (S), Mats Guss (FP), Elizabeth Pettersson (S), Kjell
Sundvall, (M), Kjell Karlsson (MP) §§ 186-197, ersättare, Majja
Neverland (V), ersättare, Olle Rahm (S), Helena Andersson (FP),
ersättare §§ 198-199, Torsten Jansson (S), ersättare, Ingrid
Falquist (S), ersättare

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Tove Winqvist, vik
kommunsekreterare, Eric Söderberg, Agenda 21 § 186, Kenneth
Östberg, Agenda 21 § 186, Jonna Lauritzen, chef individ- och
familjeomsorgen § 187

Justerare

Inga-Stina Hesselius (S)

Justeringsdatum

Tisdag den 17 december 2013

Underskrifter

Sekreterare

§§ 186-199
Tove Winqvist

Ordförande

Åsa Eriksson
Justerare

Inga-Stina Hesselius
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 186

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Agenda 21
Dnr 2013.0169.409

Sammanfattning av ärendet
Eric Söderberg och Kenneth Östberg från Agenda 21 informerar om
verksamheten.

Beslutsunderlag
Muntlig.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 187

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Avtal avseende socialjour
Dnr 2013.0085.700

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har sedan 2009 ett avtal avseende socialjour. Avtalet
innebär att socialjouren i Västerås stad ansvarar för att hantera akuta
enskilda ärenden under icke-kontorstid, kvällar, nätter och helger. Övriga
kommuner i Västmanlands län har motsvarande avtal vilket innebär att
socialjouren i Västerås servar hela länet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad den 6 februari 2013
Socialutskottets protokoll den 18 februari 2013 § 15
Kommunstyrelsens protokoll den 17 juni 2013 § 96
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad den 26 november 2013
Socialutskottets protokoll den 26 november 2013 § 186

Beslut
Kommunstyrelsen antar bilagt förslag till avtal med Västerås stad
avseende gemensam socialjour, Avtalet har stöd i Socialtjänstlagen 2 kap
5 §.

Kopia till:
Socialjouren
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 188

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Revidering av delegationsordning socialutskottet
Dnr 2010.0257.901

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet föreslår vissa ändringar i Delegationsordningen för
socialutskottets ansvarsområde till följd av organisatoriska förändringar
inom förvaltningsdomstolarna och socialtjänstens tillsynsmyndighet. Det
har även, inom Socialförvaltningens verksamhet uppdagats behov av
ändringar och tillägg gällande vissa beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse IFO daterad den 11 november 2013
Delegationsordningen
Socialutskottets protokoll den 26 november 2013 § 180

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till revidering av Delegationsordningen
för socialutskottets ansvarsområde.

Kopia till:
Socialutskottet
Socialförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 189

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Vänortskommittén
Dnr 2013.0157.890

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska förutsättningar för vänortskommittén, frågan från
kommittén gäller transport och boende för att kunna besöka vänorten
Raasiku i Estland. Allmänna utskottet den 27 november 2013 § 167,
föreslår kommunstyrelsen att diskuterar synen på vänortssamverkan och
eventuell finansiering.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar vänortskommittén den 14 november 2013
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 167

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att fullmäktige diskuterar syfte, uppdrag och
finansiering av Vänortskommittén. Lennart Skansfors (C) och Majja
Neverland (V) yrkar bifall till Petterssons förslag.

Beslut
Förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att diskutera Vänortskommitténs
syfte, uppdrag och finansiering.

Kopia till:
Vänortskommittén
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 190

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Finansieringsbeslut hyreskostnader
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott överför 130 tkr från
medlemsavgifter 2013 till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och
fritidsutskott för de hyreskostnader som avtalats med Karbenning
Ekonomiska Förening.

Beslutsunderlag
Skrivelse ledningskontoret daterad den 25 november 2013
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 168

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 2013 överföra 130 tkr från
medlemsavgifter till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
för hyreskostnader som avtalats med Karbennings Ekonomiska
Förening.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskott
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 191

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
VafabMiljö har ansökt hos ägarkommunerna om utökad
kommunal borgen med 186,4 mkr. Den befintliga borgen för
lån och bankkontokredit på 170 mkr är idag utnyttjad till fullo.
VafabMiljö anger att företaget står inför flera stora investeringar
som är ålagda via myndig-hetsbeslut. Dessa måste utföras och
har krav på tidpunkt för färdigställande. Det finns också andra
investeringar som VafabMiljö anser som nödvändiga. Beslut
från kommunfullmäktige i respektive medlemskommun önskas
senast i februari 2014. Per 2013-08-31 uppgick Norbergs
kommuns borgensåtagande för VafabMiljö till 3 872 000 kr,
vilket motsvarar 1,99% av ägar-kommunernas totala
borgensåtagande. Ansökan om utökad borgen innebär
ytterligare 3 709 360 kronor. Om ansökan beviljas uppgår
Norbergs kommuns totala borgensåtagande för VafabMiljö till
7 581 360 kronor.

Beslutsunderlag
Bolagsstämma VafabMiljö den 11 november 2013
Skrivelse NVE daterad den 2 december 2013

Beslut
Förslag till fullmäktige
VafabMiljöAB:s ansökan om utökad kommunal borgen
godkänns under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar
likalydande beslut. Norbergs kommuns borgensåtagande för
Vafab Miljö utökas därmed med 3 709 360 kronor för Norbergs
kommun.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 192

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Vafab extrastämma, direktiv
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
VafabMiljö behöver en utökning av det nuvarande kommunala
borgensåtagandet för att klara av de stora investeringar som bolaget står
inför. Den befintliga borgen för lån och bankkontokredit på 170 mkr är
idag utnyttjad till fullo och ägarkommunerna behöver ta ett beslut om
utökat borgensåtagande för investeringar och åtaganden som ska
genomföras senast 2015. VafabMiljö står inför flera stora investeringar
som är ålagda via myndighetsbeslut, såsom uppförande av
reningsanläggningar för lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa
måste utföras och har krav på tidpunkt för färdigställande.
Det finns också andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya
deponin, reinvesteringar i befintliga anläggningar, utbyte av uttjänta
maskiner och fordon.
Behov av kommunalt borgensåtagande t o m 2015 måste därför utökas
med 186,4 mkr.
Allmänna utskottet den 27 november 2013 § 169 uppdrar att åt
röstombud att godkänna förslag till utökat borgensförbindelse och
samtidigt meddela att Norbergs kommunfullmäktige kan hantera ärendet
först i mars 2014.

Beslutsunderlag
Bolagsstämma VafabMiljö den 11 november 2013
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 169

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner åtgärden att uppdra att åt röstombud att
godkänna förslag till utökat borgensförbindelse och samtidigt meddela
att Norbergs kommunfullmäktige kan hantera ärendet först i mars 2014.

Kopia till:
VafabMiljöAB
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 193

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Antal ledamöter i fullmäktige
Dnr 2013.0123.910

Sammanfattning av ärendet
Betänkandet SOU 2012:30 Vital kommunal demokrati, som
överlämnades till regeringen i maj 2012, föreslog bl.a. en ändring i 5 kap.
1 § kommunallagen (1991:900). Förslaget i betänkandet innebär att
intervallen för hur många röstberättigade en kommun ska ha som minst
och mest för att ha 31 och 41 ledamöter i fullmäktige ändras samt att
kommuner med högst 8 000 röstberättigade ska kunna ha som minst 21
ledamöter.
Det planerade ikraftträdande var i juli 2013. Dock är propositionen
senarelagd och det planerade ikraftträdandet har skjutits fram till den 1
januari 2014.
De aktiva politiska partierna i kommunfullmäktige har uppmanats att till
kommunstyrelsesammanträde den 21 oktober förbereda synpunkter på
om Norbergs kommun bör anpassa antalet ledamöter i
kommunfullmäktige samt möjligheten att tidigarelägga
mandatperiodsskifte.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2013 § 157 att skicka en
remiss till de aktiva partierna i fullmäktige med frågan om antalet
ledamöter i fullmäktige bör förändras till nästa mandatperiod. Partierna
har ombetts inkomma med svar i november 2013.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2013
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 119
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 157
Remiss daterad den 22 oktober 2013
Remissvar Vänsterpartiet inkommet den 22 november 2013
Remissvar Socialdemokraterna inkommet den 14 november 2013
Remissvar Moderaterna inkommet den 27 november 2013
Remissvar Centerpartiet inkommet den 10 december 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-12-16

§ 193 (forts)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att antalet ledamöter i fullmäktige förblir
oförändrat.
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall att antalet ledamöter i fullmäktige
minskas till 21. Maja Neverland (V) yrkar bifall till Erikssons yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Beslut
Förslag till fullmäktige
Fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska vara
oförändrat.

Reservationer
Lennart Skansfors (C) och Kjell Sundvall (M) reserverar sig till förmån
för eget förslag.

Kopia till:
Aktiva partier i fullmäktige
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 194

Sammanträdesdatum
2013-12-16

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.
Kommunstyrelsen utsåg den 9 september 2013 § 118 en grupp för att
tillsammans med andra möjliga intressenter diskutera alternativa sätt för
en idrottshallsbyggnation.
En återrapport från idrottshallsgruppen angående arbetet med
idrottshallen dras av Elizabeth Pettersson (S).

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 108
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 118
Återrapport från idrottshallsgruppen daterat den 11 december 2013

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av återrapporten.

Kopia till:
Samtliga utskott
Idrottshallsgruppen (Elizabeth Pettersson)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 195

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Västmanlandsfonden
Dnr 2013.0166.942

Sammanfattning av ärendet
Västmanlandsfonden är en fond som investerar i drivna entreprenörer
och affärsmodeller för tillväxt i Västmanlandsregionen. Fonden erbjuder
försådd- och såddkapital till entreprenörer som har en ambition att bygga
tillväxtbolag och som befinner sig i början av sin resa.
Västmanlandsfonden är en del av Västmanlands innovationssystem och
samverkar med andra regionala aktörer.

Beslutsunderlag
Powerpoint Västmanlandsfonden inkommen den 3 december 2013

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar kommunstyrelsen uppdrar till allmänna
utskottet att bereda ärendet. Majja Neverland (V) och Lennart Skansfors
(C) yrkar bifall till Petterssons yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till allmänna utskottet att bereda
ärendet.

Kopia till:
Västmanlandsfonden
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-16

Kommunstyrelsen

§ 196

Bidrag till fristående grundskola och förskoleklass
samt av kommunen godkänt enskilt bedriven
förskola och fritidshem för år 2014
Dnr 2013.0168.610

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottets budget för verksamheterna ligger till
grund för beräkningen av bidragen till fristående grundskolor.
Kommunen har i bidraget utgett en momskompensation med 6 % samt
en ersättning för administrativa kostnader med 3 % enligt gällande
schabloner. Eftersom Barn- och utbildningsutskottets detaljbudget för
2014 ännu inte fastställts är bidragen preliminära.
År 2014 års preliminära bidragsnivåer blir enligt följande:
Grundskola år 1-9:
Förskoleklass:
Enskilt fritidshem:
Enskild förskola:

99 105 kr/år
66 001 kr/år
22 675 kr/år
103 799 kr/år

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 2 december 2013 § 75

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de preliminära bidragsnivåerna.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 197

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Utökning av förskoleplatser
Dnr 2013.0167.714

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har i genomsnitt 5,5 barn per heltidstjänst och
gruppstorlekarna varierar med hänsyn till barnens åldrar och behov.
Förskolans budget ger idag utrymme för 224 barn med ovanstående
personaltäthet.
I juni varje år slutar de barn som under året fyller sex år för att till hösten
börja i förskoleklass och i fritidshem. Nya placeringar görs under
verksamhetsåret och når sin kulmen under vårterminen innan
”sexåringarna” slutar.
Från januari 2014 är kommunen i behov av ytterligare förskoleplatser
både i Kärrgruvan och i centrala Norberg. I dagsläget har vi 228 barn
placerade och ytterligare 7 barn ska placeras under 2013. I kön finns 30
barn som ska erbjudas plats i januari-mars 2014 och då är inte de barn
anmälda ännu som är i behov av platser under senare delen av våren.
Flera barn ställer krav på utökade lokaler och utökning av personal

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2013
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 2 december 2013 § 76
Skrivelse från Skogsgläntan inkommen den 16 december 2013

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till punkten 4-5 från Barn- och
utbildningsutskottet med tillägget att frågan om att behålla överskott
hänskjuts till behandling av årsredovisning. Majja Neverland (V) yrkar
bifall till Erikssons yrkande.
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsutskottets förslag
och Erikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-12-16

§ 197 (forts)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Frågan om att behålla överskott hänskjuts till behandling av
årsredovisning.
2. Barn- och utbildningsutskottet får använda 200 000 kronor, som
beviljats till åtgärder inför upphandling av skolskjutsar, till inköp
av möbler och material med anledning av utökningen av
förskoleplatser.
3. Uppdra till barn- och utbildningsutskottet att ta fram förslag till
lösning för framtida behov till budgetberedningen i mars inför
budget 2015.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 198

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Delegation för upphandling
Dnr 2010.0257.901

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun ingår i ett samarbete med Avesta, Hedemora,
Norberg och Skinnskattebergs kommuner kring upphandling. En
gemensam Upphandlingsenhet som har sitt säte i
Avesta kommun har till uppgift att bistå samarbetskommunema
(inklusive bolag) med service avseende upphandlingar och frågor
kopplade till upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
Samarbetskommunema har var för sig antagit en likalydande Policy för
upphandling och inköp (avrop) med bilagor.
Ett förslag till förtydligande i delegationsordningen som utgår från
policyn har utarbetats av ledningskontoret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2013

Beslut
Förslag till tillägg i delegationsordning för kommunstyrelsens
delegationsordning nr 3 Delegationsordning för ekonomifrågor
antas. Ändringen i delegationsordningen börjar gälla från 2014-01-01.

Kopia till:
Upphandlingsenheten i Avesta
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet
NVK
Ekonomichefen
Lönenämnd
Ulla-Britt Ljung
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 199

Sammanträdesdatum
2013-12-16

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Socialutskottets protokoll den 26 november 2013
 Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 21 november
2013
 Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 2 december 2013
 Brev till Generaldirektör Anders Danielsson Migrationsverket
den 3 december 2013
 Ordförandebeslut taget den 27 november 2013
 Kommunalt partistöd
 Val av representant till arbetsgrupp kring kulturskolan den 21
november 2013
 Inbjudan till invigning av Centrum för flerspråkighet från Norra
Västmanlands Utbildningsförbund
 Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd rapport Insikt
den 19 november 2013
 Ny rutt för Norbergar´n
 Svar från Migrationsverket angående ansökan om extraordinära
kostnader den 20 november 2013
 Rapport Kommunens utvecklingsmedel
 Rapport Kommunens medlemsavgifter
 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025
Muntliga meddelande:
 Information angående väg 252 över Gullvalla mosse från Gunnar
Tiger (S)

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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