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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:




Justerare

Nytt meddelande om skrivelse till genomförandekommittén för
nya Polismyndigheten
Nytt ärende om information om LOU.
Nytt ärende om fullmakt för röstning vid Västmanlands
Företagshälsovårds årsmöte den 29 april.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Norberg kommuns årsredovisning för 2013
Dnr 2014.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram ett förslag till
årsredovisning för Norbergs kommun 2013.
Allmänna utskottet har beslutat att ge ekonomichefen i uppdrag att ta
fram plan för avsättning till framtida pensioner samt föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att godkänna årsredovisning för
2013.
Ekonomichefen har inkommit med skrivelse om avsättning för framtida
pensionskostnader.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 7
Norbergs kommuns årsredovisning 2013.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, skrivelse inkommen den 7
april 2014

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Norbergs kommuns årsredovisning för 2013 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Attraktivitetsmedel 2014
Dnr 2014.0083.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 7 juni 2010, § 77, beslutat att 20 procent av
föregående års överskott ska användas för attraktivitetsåtgärder under
innevarande år.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att besluta att 15 % av föregående års överskott ska användas
för attraktivitetsåtgärder 2014 samt besluta att under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag fördelas
attraktivitetsmedel enligt följande:
a. Till socialutskottet anslås 530 000 kr så att sociala sektorn
kan anställa fyra arbetslösa ungdomar i åldrarna 19 - 25
under ett år.
b. Till allmänna utskottet anslås 100 000 kr för åtgärder
inom medarbetar- och chef/ledarskap.
c. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 40 000 kr
för nationaldagsfirande och 150 000 kr för läsfrämjande
d. Till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund anslås
250 000 kr för att säkerställa ledningsrätter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 18
Enhet stöd och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari
2014.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds tjänsteskrivelse den 21
mars 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ (forts.)
Beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att 15 % av föregående års
överskott ska användas för attraktivitetsåtgärder 2014.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt
1 fördelas attraktivitetsmedel enligt följande:
e. Till socialutskottet anslås 530 000 kr så att sociala sektorn
kan anställa fyra arbetslösa ungdomar i åldrarna 19 - 25
under ett år.
f. Till allmänna utskottet anslås 100 000 kr för åtgärder
inom medarbetar- och chef/ledarskap.
g. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 40 000 kr
för nationaldagsfirande och 150 000 kr för läsfrämjande
h. Till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund anslås
250 000 kr för att säkerställa ledningsrätter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Hantering av över- och underskott 2013
Dnr 2014.0064.301, 2014.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Hemställan från Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK),
att Norbergs kommun överför investeringsmedel till år 2014 för
pågående ej avslutade investeringar för tillsammans 6 708 900 kr enligt
sammanställning i NVK:s internbokslut, samt att Norbergs kommun
överför investeringsmedel till år 2014, i årsredovisningen redovisat som
ofördelat med 4 346 300 kr.
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) äskar om överflytt av ej
rekvirerade medel på totalt 40 000 kr från Norbergs kommun.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att bevilja NVK:s och TVG:s äskanden samt att till barn- och
utbildningsutskottet överförs outnyttjade investeringsmedel motsvarande
104 000 kronor till 2014.
Socialutskottet återsöker 180 000 kronor av sitt överskott.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 8
Socialutskottets protokoll den 31 januari 2014, § 13
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 27
februari 2014 § 25.
Tillväxtgruppen i norra Västmanlands skrivelse inkommen den 8 januari
2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) beviljas överflytt av
ej rekvirerade medel på totalt 40 000 kr.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om
att investeringsmedel överförs till år 2014 för pågående ej
avslutade investeringar för tillsammans 6 708 900 kr enligt
sammanställning i NVK:s internbokslut beviljas.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om
att investeringsmedel överförs till år 2014, i årsredovisningen
redovisat som ofördelat med 4 346 300 kr.
4. Till barn- och utbildningsutskottet överförs outnyttjade
investeringsmedel motsvarande 104 000 kronor till 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Fördelning av investeringsutrymme år 2014-2016,
socialutskottet, Pulsen Combine
Dnr 2014.0121.942

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet kommer under 2014 att införa ett nytt
verksamhetssystem, Pulsen Combine vård och omsorg. Det totala
investeringsbehovet beräknas till totalt 1 200 000 kr fördelat över åren
2014 och 2015.
NVE föreslår följande i en skrivelse:
1. Investering om 1 200 000 kr i verksamhetssystemet Pulsen
Combine vård och omsorg godkänns.
2. Finansieringsbeslutet för år 2014 hänskjuts till beslut om
hantering av 2013 års överskott på investeringar, vilket tas i
samband med beslut om årsredovisning för år 2013.
3. Finansieringsbeslut för år 2015 hänskjuts till budgetprocess 20152017.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att besluta enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 17
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltnings tjänsteskrivelse den 12 mars
2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Investering om 1 200 000 kr i verksamhetssystemet Pulsen
Combine vård och omsorg godkänns.
2. Finansieringsbeslutet för år 2014 hänskjuts till beslut om
hantering av 2013 års överskott på investeringar, vilket tas i
samband med beslut om årsredovisning för år 2013.
3. Finansieringsbeslut för år 2015 hänskjuts till budgetprocess 20152017.
Kopia till: Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Utökning av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund anslag för extra
underhåll 2014
Dnr 2014.0119.942

Sammanfattning av ärendet
Fråga om extra resurser till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund för extra underhåll av fastigheter.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att besluta:
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds anslag för extra
underhåll utökas med 1 000 000 kronor 2014.
2. Åtgärden finansieras med eventuell återbetalning från AFA
Försäkringar 2014.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 6

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds anslag för extra
underhåll utökas med 1 000 000 kronor 2014.
2. Åtgärden finansieras med eventuell återbetalning från AFA
Försäkringar 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Äskande om prestationsbaserade medel till
äldreomsorgen för 2014
Dnr 2013.0030.942

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet föreslår i § 30 den 11 mars 2014 att kommunstyrelsen
beviljar socialförvaltningens äskande om prestationsbaserade medel
motsvarande 470 853 kr.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att
socialutskottets förslag bifalls, vilket innebär att socialutskottet
ianspråktar prestationsbaserade medel utbetalda under år 2014.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 46
Socialutskottets protokoll den 11 mars 2014, § 30.

Beslut
Socialutskottets förslag bifalls, vilket innebär att socialutskottet
ianspråktar prestationsbaserade medel utbetalda under år 2014.

Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Äskande om prestationsbaserade medel till
individ- och familjeomsorgen och område
funktionsnedsatta 2014
Dnr 2013.0030.942

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet föreslår i § 31 den 11 mars 2014 att kommunstyrelsen
beviljar socialförvaltningens äskande om prestationsbaserade medel
motsvarande 166 390 kr
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att
socialutskottets förslag bifalls, vilket innebär att socialutskottet
ianspråktar prestationsbaserade medel utbetalda under år 2014.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 47
Socialutskottets protokoll den 11 mars 2014, § 31

Beslut
Socialutskottets förslag bifalls, vilket innebär att socialutskottet
ianspråktar prestationsbaserade medel utbetalda under år 2014.

Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Äskande om medel till en fortsatt medvekan i
”Språnget” 2014
Dnr 2013.0076.740

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet äskar i § 36 den 11 mars 2014 200 000 kr för fortsatt
medverkan i ”Språnget” 2014.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att
socialutskottet får finansiera eventuellt deltagande i ”Språnget” inom
egen ram.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 48
Socialutskottets protokoll den 11 mars 2014, § 36

Yrkanden
Lennart Skansfors yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Socialutskottet får finansiera eventuellt deltagande i ”Språnget” inom
egen ram.

Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare beslutat om lån till föreningar. Lånen ska
amorteras och vid skilda tillfällen har diskussion uppkommit om
förutsättningar för detta.
Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att avskriva
lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening för fastigheten Nickebo
och att efterskänka lånet. Fullmäktige beslutade att återremittera förslaget
för ytterligare underlag och utredning innan beslut på fullmäktiges
sammanträde i mars 2014. Kommunfullmäktige beslutade att
kommunstyrelsen får förlängd tid att bereda ärendet, för att sedan
återkomma med förslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 16
juni 2014.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har inkommit med
ytterligare underlag. Under utredningen har det framkommit att
Karbenningbygdens ekonomiska förening har uppfattningen att parterna
även kommit överens om villkor utöver det som framgår i undertecknade
reverser. Kommunen behöver snarast ta ställning till om villkoren i
reverserna ska vara utgångspunkten för den vidare handläggningen eller
om avsikten är att villkoren ska förhandlas om, vilket eventuella avsteg
från villkor i undertecknade reverser i praktiken innebär.
Allmänna utskottet har beslutat att Pratima Åslund (V), Kjell Karlsson
(MP), ekonomichefen och kommunchefen ges i uppdrag att träffa
nyvalda styrelsen för Karbenningbygdens ekonomiska förening för att
diskutera villkoren i reverserna samt att rapport från mötet avläggs vid
kommunstyrelsens sammanträde i april. Ärendet behandlas av
kommunstyrelsen i maj inför kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Vid dagens möte lämnar ekonomichefen en muntlig lägerapport. Bland
annat meddelar hon att föreningen ännu inte återkommit med förslag
om när ett möte med kommunen kan genomföras.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 19
Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings tjänsteskrivelse den 12 mars
2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ (forts.)
Kommunfullmäktiges protokoll den 3 mars 2014 § 6.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014 § 7.
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013 § 108.

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

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av den muntliga rapporten.

Kopia till:
Akten
NVE

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-14

Förslag till förändring av förtroendevaldas
arvodesnivåer
Dnr 2013.0113.900

Sammanfattning av ärendet
En arvodesgrupp med representanter från partierna har tagit fram förslag
till förändringar av förtroendevaldas arvoden. Förslaget innebär bland
annat att en gruppledare från varje aktivt parti i fullmäktige får ett
månadsarvode, en minskning av barn- och utbildningsutskottets
ordförandes arvode, en höjning av kommunalrådets arvode och en
ändring i arvodet om det blir en ny överförmyndarorganisation.
Förslag till beslut:
1. Att kommunstyrelsen tar beslut om gruppledarnas arvoden
2. Att kommunstyrelsen beslutar om överförmyndarorganisationen
3. Att kommunfullmäktige antar förslaget
Allmänna utskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag till arvode för ny överförmyndarorganisation samt föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Arvode införs inte för gruppledarna i kommunfullmäktige.
2. Kommunalrådets arvode ska vara oförändrat.
3. I övrigt antas förslaget inklusive sänkning av barn- och
utbildningsutskottets ordförandes arvode.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 20
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Gällande ersättningsnivåer för förtroendevalda.
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 156.

Yrkanden
Torsten Jansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning bl a för borttagande av arvoden för vänortsverksamhet,
formulering av förslag om högre arvode till ordförande i kultur-, idrottsoch fritidsutskottet samt förslag om lägre arvode till ordföranden i
socialutskottet. Lennart Skansfors (C) yrkar att kommunalrådets arvode
höjs till 85% av riksdagsledamots arvode samt i övrigt bifall till förslaget
efter ändring av det som är fel. Pratima Åslund (V) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag. Kjell Sundvall (M) yrkar bifall till Pratima

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Åslunds (V) yrkande. Arne Pettersson (S) yrkar bifall till Torsten Jansson
(S).
Ordföranden ställer proposition på Janssons återremissyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifallit detta.

Beslut
Ärendet återremitteras till allmänna utskottet för ytterligare beredning bl
a för borttagande av arvoden för vänortskommittéverksamhet,
formulering av förslag om högre arvode till ordförande i kultur-, idrottsoch fritidsutskottet samt förslag om lägre arvode till ordföranden i
socialutskottet.

Reservationer
Lennart Skansfors (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kopia till:
Akten
Personalchefen
Gunilla Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 34

Redovisning av delegationsbeslut, brådskande
ärenden
Dnr 2013.0003.901, 2014.0003.901



Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson: Garanti för arvode
vid tvångsförvaltning, 2013-01-31
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson: Fullmakt avseende
avtal om omläggning av vattenledning Avesta-Norberg, 2014-0211

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut, brådskande
ärenden.

Kopia till:
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 35

Meddelanden








Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 18 februari 2014
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 13 februari
2014
Socialutskottets protokoll den 31 januari 2014 samt den 11 mars
2014
KS utvecklingsmedel och medlemsavgifter uppdaterad den 7
april 2014
Organisation av den nya Polismyndigheten 2015
– Lokalisering av regional ledningscentral och regionalt kontaktoch utredningscenter i region Mitt, Förslag 2014-04-02
Ordförandens muntliga meddelande om sammanträffande med
bl a länsstyrelsen den 26 mars 2014 om flyktingmottagning

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 36

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Internkontroll 2014
Dnr 2014.0082.901

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammantagen internkontrollplan för 2014 redovisas per
utskott. Delplanerna är framtagna av förvaltningen och i något fall även
behandlat av berört utskott. Delplanerna följs upp av respektive utskott.
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar internkontrollplan
för 2014.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2014

Beslut
Internkontrollplan för 2014 antas.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 37

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Återrapport utvecklingsmedel 2013
Dnr 2012.0139.942

Sammanfattning av ärendet
Utskotten har inkommit med återrapportering av tilldelade
utvecklingsmedel från kommunstyrelsen 2013.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 11 mars 2014, §§ 33-35
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 10 februari 2014
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 20 mars 2014
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2014

Beslut
Återrapporteringen godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 38

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Förslag till politisk organisation
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till ledningskontoret att dels
utreda möjligheten att inrätta facknämnder under kommunstyrelsen
(KS), dels att lämna förslag till politisk organisation utifrån inkomna
synpunkter.
Ledningskontoret bedömer, efter att ha samrått med jurist från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), att det inte är juridiskt
möjligt/lämpligt att införa facknämnder under kommunstyrelsen.
Ledningskontoret lägger (utan att ta ställning till förslagen) fram fyra
förslag till politiska organisationer. Dessa är:
1. Nuvarande organisation med utskott under KS bibehålls.
2. Nuvarande organisation med utskott under KS bibehålls, men
antalet ersättare i KS utökas.
3. Nuvarande organisation med utskott under kommunstyrelsen
bibehålls, men antalet utskott minskas.
4. Nämnder återinförs.
Allmänna utskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag till ändringar i kommunstyrelsens reglemente och
inkallandeordning för beslut i kommunfullmäktige i juni samt föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att:
1. Nuvarande organisation med utskott under kommunstyrelsen
(KS) bibehålls, men antalet ersättare i KS utökas.
2. Beslutet om att oppositionen ska inneha vissa ordförandeposter
upphävs.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 24
Ledningskontorets tjänsteskrivelse mars 2014
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 150.
Remissvar inkommen den 3 september 2013.
Remissvar inkommen den 17 september 2013.
Remissvar inkommen den 9 september 2013.
Remissvar inkommen den 23 september 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att nuvarande organisation med utskott under
KS bibehålls, men antalet ersättare i KS utökas och att antalet utskott
minskas. Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag och Åslunds yrkanden
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Nuvarande organisation med utskott under kommunstyrelsen
(KS) bibehålls, men antalet ersättare i KS utökas.
2. Beslutet om att oppositionen ska inneha vissa ordförandeposter
upphävs.

Reservation
Pratima Åslund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 39

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Ändring av kommunfullmäktiges första
sammanträde efter valet och sammanträdesplan
Dnr 2013.0141.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen (KL) har ändrats så att ledamöterna och ersättarna i
fullmäktige (KF) ska väljas för fyra år räknat från och med den 15
oktober valåret (KL 5 kap. 5 §). Tidigare valdes KF från och med den 1
november.
Enligt sammanträdesplanen håller nyvalda KF sitt första sammanträde
den 3 november. Det första sammanträdet bör hållas så tidigt som
möjligt efter mandattidens början. Mot bakgrund av det föreslår
ledningskontoret att KF:s första sammanträde hålls den 20 oktober. Om
KF beslutar att tidigarelägga KS mandatperiod föreslås sammanträdet
börja kl. 16 eftersom KS sammanträder efteråt samma datum. Vissa
andra justeringar av sammanträdesplanen föreslås.
Allmänna utskottet har beslutat enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 25
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet,
sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober efter
mandattidens början.
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras i enlighet med punkt
1 enligt ledningskontorets förslag.
3. Sammanträdesplanen ändras enligt ledningskontorets förslag,
vilket innebär att ett extra sammanträde hålls den 20 oktober,
klockan 16.00. Övriga sammanträden under hösten hålls den 6
oktober, den 10 november och den 8 december kl. 17.30.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 40

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Tidigareläggning av mandatperiodsskifte
Dnr 2013.0141.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen (KS) har beslutat att uppdra till ledningskontoret att
till årsskiftet belysa för- och nackdelar med att tidigarelägga
mandatperiodsskifte.
Under förutsättning att de politiska partiorganisationerna bedömer att en
överenskommelse om fördelning av platser i KS och de personer som
ska utses till platserna kan träffas till fullmäktiges (KF) första
sammanträde föreslår ledningskontoret att KF föreslås besluta enligt
följande:
1. Kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas nästa gång. Styrelsen väljs vid fullmäktiges
första sammanträde.
2. Bestämmelse med samma lydelse som ovanstående punkt förs in
i kommunstyrelsens reglemente som § 13 med rubriken
Mandattid. Efterföljande paragrafnummer ändras följdenligt. KS
föreslås besluta att nyvalda KS sammanträder i direkt anslutning
till KF:s första sammanträde.
KS föreslås besluta att nyvalda KS sammanträder i direkt anslutning till
KF:s första sammanträde.
Allmänna utskottet har beslutat enligt förlaget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 26
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2013.
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 158.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-04-14

§ (forts.)
Beslut
Under förutsättning att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget
sammanträder nyvalda kommunstyrelsen i direkt anslutning till
fullmäktiges första sammanträde.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas nästa gång. Styrelsen väljs vid fullmäktiges
första sammanträde.
2. Bestämmelse med samma lydelse som ovanstående punkt förs in
i kommunstyrelsens reglemente som § 13 med rubriken
Mandattid. Efterföljande paragrafnummer ändras följdenligt.
3. Fullmäktiges arbetsordning 36 § 4 st ändras enligt
ledningskontorets förslag så att val av styrelse vid fullmäktiges
första sammanträde undantas från de valärenden valberedningen
har att bereda.

Kopia till:
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 41

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Inkallande av ersättare
Dnr 2013.0162.911

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag på hur inkallande av ersättare i kommunens politiska församlingar
kan effektiviseras.
Ledningskontoret föreslår att ansvaret för att kalla in ersättare för
ledamot som har fått förhinder flyttas från de anställda till ledamoten.
Ändringen föreslås gälla för fullmäktige, styrelse med utskott och
nämnder och innebär ändringar i fullmäktiges arbetsordning och
kommunstyrelsens reglemente.
Allmänna utskottet har beslutat enligt förslaget med tillägget att
ledningskontoret ges i uppdrag att förse de förtroendevalda med
inkallandeordning och aktuell kontaktinformation.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 27
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2013.
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 163.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för att kalla in ersättare för ledamot som har fått
förhinder flyttas från administrationen till ledamoten själv.
2. Bestämmelserna om inkallande av ersättare i fullmäktiges
arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente ändras till
följande lydelse att gälla från och med mandatperioden efter valet
2014: En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast kalla den ersättare, som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in.
3. Ledningskontoret ges i uppdrag att förse de förtroendevalda med
inkallandeordning och aktuell kontaktinformation.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 42

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Svar på motion om att uppmärksamma nyfödda
Dnr 2013.0084.910

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S) inkom den 10 juni 2013 med en motion om att
uppmärksamma nyfödda i Norbergs kommun.
Allmänna utskottet har beslutat att återremittera rubricerat ärende för ett
förslag från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, om hur kommunen i
samband med nationaldagen kan uppmärksamma nyfödda kalenderåret
innan och nya svenska medborgare bosatta i Norberg.
Ett koncept för framtida nationaldagsfirande har skapats tillsammans
med Norbergs hembygdsförening och Myrbergs verkstadssällskap.
Allmänna utskottet har beslutat enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 29
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 13 februari 2014 § 8.
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 159.
Kommunfullmäktiges protokoll den 10 juni 2013 § 65.
Motion inkommen den 10 juni 2013.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar som tillägg till förslagspunkt 1 med att den inleds
med ”Motionen bifalls genom att” för att tydliggöra att motionen genom
beslutsförslaget blir besvarad.
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag och
därefter Erikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit båda.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls genom att kommunfullmäktige ställer sig bakom
det utarbetade förslaget om hur kommunen i samband med
nationaldagen kan uppmärksamma nyfödda kalenderåret innan,
samt nya svenska medborgare som är bosatta i Norbergs
kommun.
2. Kultur-, idrotts- och fritidsenheten ges uppdraget att tillsammans
med Norbergs hembygdsförening och Myrbergs

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-04-14

verkstadssällskap genomföra ett evenemang den 6 juni 2014,
enligt förslaget.
3. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas ett för 2014 på 40
000 kronor (attraktivitetsmedel) för omkostnader och arbetstid
för att genomföra ovan nämnda evenemang.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 43

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Samverkansavtal om gemensam
kansliorganisation för överförmyndarnas
verksamhet i Avesta-, Hedemora- och Norbergs
kommuner
Dnr 2013.0115.190

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har bifallit en motion om en gemensam
överförmyndarorganisation. Arbetet för att tillskapa förslag om
gemensam organisation har därefter bedrivits inom ramen för samverkan
mellan Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner
Resultatet är att förslag föreligger till samverkansavtal om gemensam
kansliorganisation från och med den 1 januari 2015 för
överförmyndamas verksamhet i Avesta, Hedemora och Norbergs
kommuner.
Allmänna utskottet har beslutat enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 32
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Samverkansavtal om gemensam kansliorganisation för överförmyndarnas
verksamhet i Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner.
Kommunstyrelsens protokoll den 18 november 2013 § 180.
Gemensam överförmyndarorganisation mellan Hedemora, Avesta- och
Norbergs kommuner, utredning den 24 september 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-04-14

§ (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Norbergs kommun ska från och med 1 januari 2015 ingå i en
gemensam kansliorganisation för överförmyndarnas verksamhet
tillsammans med Avesta och Hedemora kommuner, med
Hedemora kommun som värdkommun i enlighet med
samverkansavtal daterat 2014-02-27.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
samverkansavtalet.
3. Hedemora kommun såsom värdkommun tar senast den 1 april
2014 fram ett förslag till budget för den gemensamma
kansliorganisationens verksamhetskostnader för år 2015, som
sedan kan behandlas i respektive kommuns budgetarbete för år
2015. Budgeten ska innehålla kostnader för att utöka befintlig
bemanning på överförmyndarkansliet med en 0,5 heltidstjänst.
4. Införandekostnader 2014 för Norbergs kommun belastar
överförmyndarverksamheten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 44

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Ny taxa för utlämning av kopior av allmänna
handlingar
Dnr 2014.0078.206

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram förslag till beslut om ny taxa för
utlämning av kopior av allmänna handlingar som ersätter den tidigare
taxan från 1983.
Allmänna utskottet har beslutat enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 40
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2014.
Förslag på taxa för utlämning av kopior av allmänna handlingar.
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 1983 § 10.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ledningskontorets förslag till taxa för utlämning av kopior av
allmänna handlingar antas.
2. Taxan ersätter tidigare beslut om avgifter för utlämning av kopior
av allmänna handlingar.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Barnpiloter
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att lyfta frågan om
barnpiloternas fortsatta verksamhet till kommunstyrelsen. I protokollet
den 18 februari 2014 finns ingen ärendebeskrivning.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 18 februari 2014, § 14

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) och Arne Pettersson (S) yrkar återremiss till barnoch utbildningsutskottet för tydliggörande av ärendet.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta.

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och
utbildningsutskottet för tydliggörande av ärendet.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2014.0015.700

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera icke verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § och lagen om stöd och service 9 § till
Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Rapportering till kommunfullmäktige ska lämnas kvartalsvis över beslut
som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I
rapporten ska det framgå vilken typ av bistånd besluten gäller, hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut samt hur stor del av
besluten som gäller kvinnor respektive män.
Kommunstyrelsens socialutskott har överlämnat en sådan rapport
avseende det fjärde kvartalet 2013. För denna period rapporteras fyra
beslut som inte har verkställts.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 31 januari 2014, § 18

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 4 2013.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Finansiering av tillväxtprogrammet 2014
Dnr 2010.0120.141

Sammanfattning av ärendet
Fråga om finansiering av tillväxtprogrammet 2014. Kommunstyrelsen
beslutade 11 februari 2013 att medfinansiera Tillväxtgruppen i norra
Västmanland (TVG) med 100 000 kr 2014-2015 med anledning av
ansökan om medfinansiering till projektet Attraktionskraft. Tillväxtverket
har inte beslutat bifalla ansökan och allmänna utskottet beslutade därför
den 30 oktober 2013 att återta beslutet om finansiering av projektet.
Resultatet är att pågående arbete inom det övergripande
tillväxprogrammet därigenom även blev ofinansierat varför nytt
finansieringsbeslut måste till.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013 § 14
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013 § 130

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att finansiera
kommunens del i det övergripande tillväxtprogrammet 2014 genom att
anvisa 100 000 kr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel

Beslut
Det övergripande tillväxtprogrammet finansieras 2014 genom att
100 000 kr anvisas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
TVG
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
årsredovisning för 2013
Dnr 2104.0109.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har inkommit med
årsredovisning för 2013. Resultatet är -1 552 000 kronor. Direktionen
har föreslagit medlemskommunerna att årets negativa resultat på 1 552 000 kronor täcks genom eget kapitaltillskott.

Beslutsunderlag
NVU, direktionens protokoll den 12 mars 2014, § 1
NVU, Årsredovisning 2013
NVU:s revisorer, revisionsberättelse inkommen den 8 april 2014

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. NVU:s negativa resultat på – 1 552 000 kronor täcks genom eget
kapitaltillskott.
2. Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för
2013 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
årsredovisning för 2013
Dnr 2014.0064.301

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)
har godkänt årsredovisning för 2013 och beslutat att överlämna den till
medlemskommunerna. Årets verksamhet visar uppvisar ett resultat före
bokslutsdispositioner på 13 200 000 kronor.
Efter avsättning till resultatutjämnings-/investeringsfond för va i
Fagersta respektive resultatutjämningsfond för renhållning och återföring
från resultatutjämnings-/investeringsfond för va respektive avsättning till
resultatutjämningsfond för renhållning i Norberg uppgår det justerade
resultatet till 10,7 miljoner kronor. Genom återbetalning av
medlemsbidrag med 9 100 000 kronor till Fagersta kommun och
1 600 000 kronor till Norbergs kommun uppgår resultatet till 0.
NVK:s revisorer har inkommit med revisionsberättelse där de tillstyrker
att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisning för 2013
godkänns.

Beslutsunderlag
NVK:s revisorer, revisionsberättelse inkommen den 18 februari 2014
NVK, direktionens protokoll den 11 mars 2014
NVK, Årsredovisning 2013

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för 2013
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
årsredovisning för 2013
Dnr 2014.0125.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) har inkommit med
årsredovisning för 2013. Direktionen har godkänt årsredovisningen.
Räkenskapsårets resultat uppgår till 1 157 000 kronor.
SDR:s revisorer har inkommit med revisionsberättelse och tillstyrker där
att förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Beslutsunderlag
SDR:s revisorer, Revisionsberättelse inkommen den 28 mars 2013
SDR, direktionens protokoll den 17 mars 2014, § 1
SDR, Årsredovisning 2013

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2011
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds årsredovisning för 2013
Dnr 2014.0084.400

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har
inkommit med årsredovisning för 2013.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på -29 000 kronor. Utfallet för
Norbergs kommun är -123 000 kronor.

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 25 februari 2014, § 13
Bokslut 2013 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för
2013 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning
för 2013
Dnr 2014.0007.942

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för lönenämnden visar på ett överskott på 277 000
kronor.

Beslutsunderlag
Lönenämndens protokoll den 26 februari 2014, § 45

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Lönenämndens årsredovisning för 2013 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 53

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Norra Västmanlands ekonominämnds
verksamhetsberättelse för 2013
Dnr 2014.0071.942

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelsen för lönenämnden visar på ett överskott på
752 000 kronor.

Beslutsunderlag
Ekonominämndens protokoll den 21 februari 2014, § 1

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Ekonominämndens verksamhetsberättelse för 2013 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 54

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor
och andra samverkansfrågor/
Hjälpmedelscentrums årsredovisning för 2013
Dnr 2014.0124.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor/Hjälpmedelscentrum har inkommit med
årsredovisning för 2013.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 2 560 000 kronor, före
återbetalning till huvudmännen.

Beslutsunderlag
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågors protokoll den 21 februari 2014, § 7

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågors årsredovisning för 2013 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 55

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Norra Västmanlands Samordningsförbunds
årsredovisning för 2013
Dnr 2014.0126.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVSF) har inkommit med
årsredovisning för 2013.
NVSF:s revisorer har inkommit med revisionsberättelse där de tillstyrker
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslutsunderlag
NVSF:s revisorer, revisionsberättelse inkommen den 28 mars 2013
NVSF, Årsredovisning 2013

Beslut
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning 2013
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 56

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Tillväxtgruppen i Norra Västmanlands
årsredovisning för 2013
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har ännu inte inkommit
med årsredovisning för 2013.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av Tillväxtgruppen i norra Västmanlands
årsredovisning för 2013 när den inkommer.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Extra ärende: Återrapport, information om LOU
(lagen om offentlig upphandling)
Dnr 2013.0163.973

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har beslutat att senast under våren 2014 skall
ledningskontoret i dialog med det lokala näringslivet informera om LOU
(lagen om offentlig upphandling) och efterhöra synpunkter på
tillämpning. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund skall
erbjudas deltagande. Uppdraget skall återapporteras.
Ledningskontoret har inkommit med noteringar från information om
LOU den 7 april 2014.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013, § 164
Skrivelse den 7 april 2014
Inbjudan den 3 februari 2014

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av återrapport från information om LOU.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 58

Sammanträdesdatum
2014-04-14

Föreningen Västmanlands Företagshälsovårds
årsmöte, fullmakt
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Föreningen Västmanlands Företagshälsovård och företaget
ArbetsMiljöGruppen i Svealand AB har nu enligt beslut på två
föreningsmöten hösten 2013 genomfört en inkråmsförsäljning av
ArbetsMiljöGruppen i Svealand AB och försäljning av fastigheten i
Fagersta pågår. I skrivelse den 8 april från ArbetsMiljöGruppen anges att
målsättningen är att avveckla bolaget och föreningen snarast och därefter
dela ut föreningens tillgångar enligt det beslut som fattas av årsmötet den
29 april i år.
Kommunens representant har meddelat förhinder till årsmötet varför
kommunens rösträtt måste klargöras på annat sätt.
Om inte kommunen kan delta i årsmötet kan en fullmakt lämnas till
föreningens ordförande att företräda kommunens medlemskap.
Föreningen har översänt förslag till utformning av fullmakt.

Yrkanden
Kjell Karlsson (MP) yrkar att fullmakt lämnas till föreningens ordförande
enligt föreningens förslag med den ändringen att de fyra första raderna
tas bort. Lennart Skansfors (C) yrkar att fullmakt lämnas enligt
föreningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen bifallit Kjell Karlssons (MP) yrkande.

Beslut
Fullmakt lämnas till föreningens ordförande enligt föreningens förslag
med den ändringen att de fyra första raderna tas bort.

Reservationer
Lennart Skansfors (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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