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Sammanträdesdatum
2014-06-10

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, rum 1, tisdagen den 10 juni 2014, kl. 8.30-09:35

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande, Thommy Ukkonen (S), §§ 60-75,
Elizabeth Pettersson (S), Inga-Stina Hesselius (S), Gunnar Tiger
(S), Arne Pettersson (S), Ulf Olofsson (C), Lennart Skansfors (C)
Kjell Sundvall (M), Pratima Åslund (V), §§ 61-75, Åke Andersson
(V), Olle Rahm (S), ersättare §§ 59-60, Kjell Karlsson (MP),
ersättare, Helena Andersson (FP), ersättare

Övriga närvarande

Ingrid Falquist (S), ersättare, Torsten Jansson (S), ersättare,
Staffan Mood, kommunchef

Justerare

Arne Pettersson (S), ers. Ulf Olofsson (C)

Justeringsdatum

2014-06-16

Underskrifter

Sekreterare

§§ 59-75
Staffan Mood

Ordförande

Åsa Eriksson
Justerare

Arne Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-06-10

Datum då anslaget sätts upp

2014-06-17

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Staffan Mood

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-07-09
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Justerare

Utdragsbestyrkande

2(20)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 59

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – rapport om arbetet med idrottshall tas upp som ärende
nummer 18.
____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Kommunstyrelsen

§ 60

Redovisning av delegationsbeslut, brådskande
ärenden
Dnr 2014.0006.942, 2014.0134.346, 2012.0108.805, 2014.0003.901





Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson: Förtydligande om
årsredovisning.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson: Ändringar av
anläggnings- och brukningsavgifter i taxan för kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Kommunstyrelsens vice ordförande Pratima Åslund: Lån till
Karbenningbygdens ekonomiska förening.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson: Ansökan om
tvångsförvaltning m m.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut, brådskande
ärenden.

Kopia till:
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§61

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Meddelanden
Skriftliga meddelanden
 Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2015.
 Skrivelse inkommen den 26 maj 2014 från
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten om
polismyndighetens organisation.
 Socialutskottets protokoll den 15 april 2014.
 Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 1 april 2014.
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 10 april 2014.
Muntligta meddelande
 Anställning av ny kommunsekreterare.
 Befolkningssiffran 5 673 den 3 juni 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.
Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(20)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 62

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Dnr 2014.0153.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVSF) har inkommit med ett
förslag på ny förbundsordning. Bakgrunden är framförallt en föreslagen
höjning av ordförandearvodet men i samband med detta även en del
redaktionella ändringar och mindre justeringar.

Beslutsunderlag
NVSF, skrivelse inkommen den 6 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014 § 61.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Förslaget till ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund antas att gälla från och med den 1 januari 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 63

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Belysning Gamla banan
Dnr 2014.0120.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet (AU) har beslutat om en viljeinriktning att Gamla
banan ska belysas och att det ska prioriteras i NVK:s investeringsbudget.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har getts i
uppdrag att ta fram driftkostnader för belysningen.
NVK har inkommit med investerings- och årskostnad.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 10.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds protokoll den 27
februari 2014 § 32.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds tjänsteskrivelse den 12
februari 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 27 november 2013 § 170.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014.

Beslut
NVK ges i uppdrag att under innevarande år belysa Gamla banan enligt
förslaget inom NVK:s ekonomiska ram.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanalands kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 64

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Avtal om överlåtelse av material till Kungliga
biblioteket (Grängesbergs filmarkiv)
Dnr 2014.0158.106

Sammanfattning av ärendet
I kommunens arkiv förvaras filmer som inte kan visas eller ses med
dagens/kommunens utrustning. Ett avtalsförslag om överlåtelse av
material till Kungliga biblioteket har upprättats. Norbergs kommun har
rätt att efter särskild överenskommelse och till självkostnadspris få
tillgång till donerat material.

Beslutsunderlag
Enhet adm. arkivets tjänsteskrivelse den 7 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014 § 57.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Avtal, daterat den 6/5 2014, överlåtelse av material till Kungliga
Biblioteket ingås.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
avtalet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 65

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Ändringar av kommunstyrelsens reglemente m.m.
med anledning av beslut om att utöka antalet
ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat att nuvarande politiska
organisation med utskott under kommunstyrelsen bibehålls, men antalet
ersättare i KS utökas.
Allmänna utskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag till ändringar i kommunstyrelsens reglemente och
inkallandeordning.
Ledningskontoret föreslår att:
1. Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
2. När ledamot i kommunstyrelsen har fått förhinder att tjänstgöra
ska ersättare tjänstgöra i första hand från det parti som
ledamoten har blivit vald i den ordning som de anges i KF:s
valprotokoll. I andra hand tjänstgör ersättare från annat parti i
den ordning som beslutas vid KF:s valsammanträde.
3. Ersättare i kommunstyrelsen har inte rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.
4. Kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med punkt 1-3
enligt ledningskontorets förslag.
5. Ovanstående beslutspunkter ska gälla från och med
kommunstyrelsens mandattid efter valet 2014.
6. Förslagets kostnader för 2014 finansieras inom
kommunstyrelsens ram. Kostnader från och med 2015 (100 000
kronor per år) hänskjuts till budgetberedningen i augusti.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 24
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014 § 68.
Kommunfullmäktiges protokoll den 12 maj § 37.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-06-10

§ 65 (forts.)
Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar enligt allmänna utskottets förslag med de
ändringarna att ordet ”inte” utgår i beslutspunkt 3 samt att beslutspunkt
4 följdändras 1-3 till 1-2.
Lennart Skansfors (C) avstår frivilligt från att delta i beslutet.
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag och Petterssons yrkande
mot tvarandera och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Petterssons yrkande.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
2. När ledamot i kommunstyrelsen har fått förhinder att tjänstgöra
ska ersättare tjänstgöra i första hand från det parti som
ledamoten har blivit vald i den ordning som de anges i KF:s
valprotokoll. I andra hand tjänstgör ersättare från annat parti i
den ordning som beslutas vid KF:s valsammanträde.
3. Ersättare i kommunstyrelsen har rätt att delta i överläggningarna
och få sin mening antecknad i protokollet.
4. Kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med punkt 1-2.
5. Ovanstående beslutspunkter ska gälla från och med
kommunstyrelsens mandattid efter valet 2014.
6. Förslagets kostnader för 2014 finansieras inom
kommunstyrelsens ram. Kostnader från och med 2015 (100 000
kronor per år) hänskjuts till budgetberedningen i augusti.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 66

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2014.0173.910

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, en motion redovisas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 67

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2014.0172.914

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

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 68

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL
Dnr 2014.0015.700

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För
kvartal 1 2014 finns sex icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 215 april 2014 § 71.
Tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Fullmäktige tar del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 69

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Renhållningstaxa 2015 Norbergs kommun
Dnr 2014.0135.406

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslår
kommunstyrelsen att överlämna ärendet till kommunfullmäktige med
hemställan om att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
ändringar av avgifterna i Avgiftsbilaga till renhållningstaxa för Norbergs
kommun att gälla från 1 januari 2015.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 27 mars
2014 § 43.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att anta förslag till
ändringar av avgifterna i Avgiftsbilaga till renhållningstaxa för Norbergs
kommun att gälla från 1 januari 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 70

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Förslag till Norbergs kommuns Övergripande
integrationspolicy
Dnr 2014.0145.750

Sammanfattning av ärendet
Syftet med denna policy är att tydliggöra målsättningen för Norbergs
kommun att underlätta för alla, oavsett bakgrund att skapa sig en framtid
här, få arbete, skaffa sig en utbildning och dela med sig av sina kunskaper
och erfarenheter. Alla skall ha samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter.
Socialutskottet har beslutat att lämna förslag till Norbergs kommuns
Övergripande Integrationspolicy till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 9 april 2014.
Socialutskottets protokoll den 15 april 2014.
Handlingsplan för socialförvaltningens integrationsarbete.

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att allmänna utskottet ges uppdrag att arbeta
vidare med frågan om integrationspolicy.
Ordföranden ställer proposition på Skansfors yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet.

Beslut
Allmänna utskottet ges uppdrag att arbeta vidare med frågan om
integrationspolicy.

Kopia till:
Allmänna utskottet
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 71

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Förtydligande av kommunstyrelsens
sammanträdesplan
Dnr 2013.0141.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2014 om ändringar i
sammanträdesplanen. Beslutet innebär bl a att kommunstyrelsens möte
den 3 november flyttas till den 20 oktober.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om flyttat
sammanträde.
Kopia till:
Ledningskontoret (enhet adm.)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 72

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Kulturskola i Norberg
Dnr 2013.0112.613

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse ”Kulturskola i Norberg- en avsiktsförklaring” har inkommit
från Bergslagens folkhögskola. Bergslagens folkhögskola har sedan en
tid varit involverad i ett samtal om musik/kulturskola i Norberg och hur
en sådan kan drivas och organiseras.
Kommunstyrelsen beslutade att presidierna i barn- och
utbildningsutskottetutskottet och kultur-, idrotts- och fritidsutskottet får
i uppdrag att utse två personer från respektive utskott som tillsammans
med förvaltningarna får i uppdrag att utreda möjligheten till en
Kulturskola förlagd till Bergslagens Folkhögskolan Norberg och i mars
2014 inkomma med ett förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 146.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014 § 31
Ulf Olofsson (C), muntlig rapport.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av Ulf Olofssons (C) muntliga rapport om att
bl a inget möte ännu har varit med Bergslagens folkhögskola samt att en
ny rapport skall lämnas av utsedda kommunrepresentanter vid
kommunstyrelsens möte den 15 september.

Kopia till:
Bergslagens folkhögskola
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- fritidsutskottet
Ulf Olofsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 73

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Utredning om järnväg Snyten – Bålsjön,
Norbergsbanan
Dnr 2013.0096.532

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har anslagit 30 000 kr till Engelsbergs Norberg
järnvägshistoriska förening för en utredning av vilka åtgärder som krävs
för att bedriva godstrafik på järnvägssträckan Bålsjön - Snyten, under
förutsättning att Länsstyrelsen Västmanland fattar ett likalydande beslut.
Föreningen har inkommit med en utredning om upprustning av
Norbergsbanan.

Beslutsunderlag
Engelsbergs Norberg järnvägshistoriska förening, Utredning upprustning
av Norbergsbanan, inkommen den 10 april 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 2 oktober 2013 § 122.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014 § 54.
Åsa Eriksson (S), muntlig rapport.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av utredningen om järnväg Snyten – Bålsjön,
Norbergsbanan samt Åsa Erikssons (S) muntliga rapport.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL)
Dnr 2014.0168.900

Sammanfattning av ärendet
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna är helt nya så det finns inte några
övergångsbestämmelser. Innehållet är bland annat en följd av att
livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för
utformningen.
I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014 § 53.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
antas bestämmelserna om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 75

Sammanträdesdatum
2014-06-10

Idrottshall
Dnr 2013.0149.821

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen utsåg den 9 september 2013 § 118 en grupp för att
tillsammans med andra möjliga intressenter diskutera alternativa sätt för
en idrottshallsbyggnation.
Elizabeth Pettersson (S) lämnar en muntlig rapport från
idrottshallsgruppen.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av Elizabeth Petterssons (S) muntliga rapport.

Kopia till:
Idrottshallsgruppen (Elizabeth Pettersson)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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