Sammanträdesprotokoll

1(31)

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, rum 1, måndagen den 15 september 2014, kl.
13.15–14.50

Beslutande
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Ulf Olofsson (C)
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§ 76

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Ärende 3 Redovisning av delegationsbeslut utgår.
Ärende 6 Medarbetar- och ledarskapsstrategi utgår.
Extra ärende - Ersättning förtroendevald, tillämpning av regler tas upp
som punkt nummer 23.
Extra ärende - Representanter vid kommunmöte en svensk klassiker tas
upp som punkt nummer 24.
Extra ärende – Thorshammars Werkstads AB, årsredovisning 2013 tas
upp som punkt nummer 25.
Extra ärende - Revidering av Södra Dalarnas Räddningstjänst
förbundsordning tas upp som punkt nummer 26.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Lönepolicy
Dnr 2014.0093.902

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till lönepolicy är framtaget. Lönepolicyn är en vägledning och
en gemensam grund för det lönepolitiska arbetet i kommunen.
Ett förslag är framtaget av en partsammansatt grupp och har redovisats i
Centrala samverkansgruppen som ställer sig bakom förslaget. Enhet stöd
föreslår att förslaget till nya lönekriterier antas gälla från och med 1
september 2014.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att
förslaget till lönepolicy och lönekriterier antas gälla från och med 1
september 2014.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 92.
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 20 juni 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 22.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att förslaget antas med ett förtydligande om
lösningsfokuserat förhållningssätt och bidragande till måluppfyllelse.

Beslut
Förslaget till lönepolicy och lönekriterier antas att gälla från och med 1
september 2014 med ett förtydligande om lösningsfokuserat
förhållningssätt och bidragande till måluppfyllelse.

Kopia till:
Personalchefen
KIFU
SU
BUU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Mönsterarbetsplats – projekt 2015
Dnr 2014.0212.902

Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp med Liselotte Eriksson, Mikael Björlestrand och Anita
Karlsson har träffats några gånger för att se över möjlighet att minska
antalet delade turer och att erbjuda heltidstjänster inom
socialförvaltningen.
För att göra en förstudie behövs en projektledare på cirka 25 %, 60 000
kronor. Allmänna utskottet har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunstyrelsen att 60 000 kronor anslås till en förstudie. Vidare har
allmänna utskottet föreslagit att pengarna tas ur utvecklingsmedel.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 93.

Beslut
1. 60 000 kronor anslås 2014 till en förstudie om
mönsterarbetsplats.
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
NVE
Personalchefen
Socialchefen
Mikael Björlestrand
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Förslag till förändring av förtroendevaldas
arvodesnivåer, återremiss
Dnr 2013.0113.900

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till allmänna utskottet för
ytterligare beredning bl a för borttagande av arvoden för
vänortskommittéverksamhet, formulering av förslag om högre arvode till
ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsutskottet samt förslag om lägre
arvode till ordföranden i socialutskottet.
Arvodesgruppen med representanter från partierna föreslår följande:
1. Socialutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor per månad,
Ersättningsnivå 7.
2. Barn- och utbildningsutskottets ordförande erhåller 2 243kronor
per månad, Ersättningsnivå 6.
3. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ordförande erhåller 2 243
kronor per månad, Ersättningsnivå 6.
4. Överförmyndaren erhåller 1 320 kronor per månad.
5. Vänortskommittén sammankallande och sekreterare ta bort
under Ersättningsnivå 1 och skrivs in i en fotnot.
Allmänna utskottet har beslutat enligt förslaget med ändring av
ersättningsnivån för barn- och utbildningsutskottets ordförande till
ersättningsnivå 7.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2014, § 33
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 95.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Elizabeth Pettersson (S) i handläggningen av
detta ärende.
På grund av jäv deltar inte Ulf Olofsson (C) i handläggningen av detta
ärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-09-15

§ 79 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Arvodesnivåerna för förtroendevalda ändras enligt följande:
1. Socialutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor per månad,
Ersättningsnivå 7.
2. Barn- och utbildningsutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor
per månad, Ersättningsnivå 7.
3. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ordförande erhåller 2 243
kronor per månad, Ersättningsnivå 6.
4. Överförmyndaren erhåller 1 320 kronor per månad.
5. Vänortskommittén sammankallande och sekreterare ta bort
under Ersättningsnivå 1 och skrivs in i en fotnot.
6. Punkt 4 gäller från och med 1 januari 2015. Övriga ändringar av
arvodesnivåer ska gälla från och med kommunstyrelsens
nästkommande mandatperiod.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Rapport, Barn- och ungdomspolitiskt program
Dnr 2013.0145.109

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har antagit ett barn- och ungdomspolitiskt program för
kommunen.
Kommunstyrelsen har beslutat att utskotten ges uppdraget att i
samarbete till budgetberedningen i augusti, vidareutveckla strategierna i
programmet genom att redovisa konkreta åtgärder med
ansvarsfördelning, tidsplan och kostnader, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar förslaget till barn- och ungdomspolitiskt
program. Kommunstyrelsen ger ledningskontoret uppdraget att före
budgetberedningen i augusti år 2014, infoga utskottens konkreta
åtgärder i dokumentet Barn- och ungdomspolitiskt program.
Utskotten och ledningskontoret har inkommit med redovisningar av
uppdragen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 98.
Socialutskottets protokoll den 10 juni 2014, § 100.
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 27 maj 2014, § 38.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 4 juni 2014, § 34.
Fullmäktiges protokoll den 3 mars 2014, § 11.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014, § 8.
Barn- och ungdomspolitiskt program.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapport gällande barn- och
ungdomspolitiskt program.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-15

Kommunstyrelsen

§ 81

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 27 maj 2014.
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 4 juni 2014.
 Socialutskottets protokoll den 10 juni 2014.
 Socialutskottets protokoll den 14 augusti 2014.
 Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014.
Muntliga meddelanden:



Kommunens avtal med länsstyrelsen avseende ensamkommande
barn.
Extraordinär händelse skogsbranden

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Reviderat förslag till kostnadsfördelning för
samhällsnyttig kollektivtrafik
Dnr 2013.0159.531

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade att återremittera ärendet med anledning av
förändrat utredningsuppdrag.
Allmänna utskott har på förslag av norra Västmanlands
ekonomiförvaltning (NVE) föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Från och med att skolskjutsar integreras i linjetrafiken under år
2014 fördelas kostnaderna enligt 2015 års budget för
kollektivtrafik, det vill säga 38,2% av kostnaderna belastar barnoch utbildningsutskottet och 61,8% av kostnaderna belastar
kommunfullmäktige.
2. Budgetjustering för år 2014 sker i samband med årsbokslutet.
3. Från och med år 2015 får förändringen helårseffekt och
kommunfullmäktiges budgetram utökas med 1 101 tkr jämfört
med planeringsförutsättningarna för år 2015, från 2 055 tkr till 3
156 tkr. Barn- och utbildningsutskottets budget minskas med 1
214 tkr jämfört med planeringsförutsättningarna för år 2015, från
3 168 tkr till 1 954 tkr.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 77.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 16.
NVE:s tjänsteskrivelse 25 juni 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Från och med att skolskjutsar integreras i linjetrafiken under år
2014 fördelas kostnaderna enligt 2015 års budget för
kollektivtrafik, det vill säga 38,2% av kostnaderna belastar barnoch utbildningsutskottet och 61,8% av kostnaderna belastar
kommunfullmäktige.
2. Budgetjustering för år 2014 sker i samband med årsbokslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-09-15

§ 82 (forts.)
3. Från och med år 2015 får förändringen helårseffekt och
kommunfullmäktiges budgetram utökas med 1 101 tkr jämfört
med planeringsförutsättningarna för år 2015, från 2 055 tkr till
3 156 tkr. Barn- och utbildningsutskottets budget minskas med
1 214 tkr jämfört med planeringsförutsättningarna för år 2015,
från 3 168 tkr till 1 954 tkr.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 83

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Ansökan om medel för byggande av brygga
anpassad för personer med funktionsnedsättning
Dnr 2014.0122.805

Sammanfattning av ärendet
Spännarhyttans-Nyhyttans fiskevårdsförening söker från Norbergs
kommun 20 000 kronor för att bygga en brygga anpassad för personer
med funktionshinder i sjön Värlingen.
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet (KIFU) äskar 20 000 kronor från i
första hand kommunstyrelsens attraktivitetsmedel för att ekonomiskt
bistå projektet att i sjön Värlingen bygga en brygga anpassad för
personer med funktionshinder.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att KIFU:s äskande
bifalls samt att den sökande föreningen ska stå för driften av bryggan.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 78.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 4 juni, § 36.

Yrkanden
Elizabeth Pettersson (S) yrkar att medel anslås under förutsättning att
övriga finansiärer fattar likalydande beslut.

Beslut
1. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 20 000 kronor för
byggande av brygga anpassad för personer med
funktionsnedsättning i sjön Värlingen, under förutsättning att
övriga finansiärer fattar likalydande beslut. Pengarna tas ur
anslaget attraktivitetsmedel.
2. Spännarhyttans-Nyhyttans fiskevårdsförening ansvarar för drift
och underhåll av bryggan.

Kopia till:
NVE
KIFU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Uthyrning av gymnastiksal vid Kärrgruvans skola
Dnr 2014.0165.821

Sammanfattning av ärendet
Två föreningar är intresserade av att börja använda gymnastiksalen vid
Kärrgruvans skola från första augusti 2014, i samband med att de
påbörjar verksamhet med nya grupper.
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet äskar därför medel till lokalhyran för
perioden augusti-december 2014, med 54 140 kronor, samt att den
ekonomiska relationen med lokalbanken regleras.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att bifalla äskandet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 79.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 4 juni, § 33.

Beslut
1. Till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet anslås 54 140 kronor till
lokalhyra för perioden augusti-december 2014 för uthyrning av
gymnastiksal vid Kärrgruvans skola.
2. Pengarna tas ur anslaget för attraktivitetsmedel.
3. Den ekonomiska relationen med lokalbanken regleras.

Kopia till:
NVE
KIFU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-09-15

Rapport om arbetet med Tillväxtprogrammet
Dnr 2010.0120.141

Sammanfattning av ärendet
Fagersta och Norbergs kommuners gemensamma övergripande
Tillväxprogram antogs av de båda kommunerna i mars 2012.
Ledningskontoret redovisar rapport avseende dels handlingsplan 2014
samt dels lägesrapport för arbetet första halvåret 2014. Ledningskontoret
föreslog att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
rapporten.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 81.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 juli 2014.

Beslut
Rapport om arbetet med Tillväxtprogrammet godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-09-15

Revisionsberättelse för år 2013, åtgärder
Dnr 2014.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2014 om ansvarsfrihet för
2013 års förvaltning. Till revisionsberättelsen bifogades en
revisionsrapport. Allmänna utskottet har på uppdrag av ledningskontoret
föreslagit att kommunstyrelsen tar del
av revisionsberättelsen och revisionsrapporten samt överlämnar
handlingarna till Norra Västmanlands ekonomiförvaltning.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 82.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 juli 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av revisionsberättelsen och revisionsrapporten
samt överlämnar handlingarna till Norra Västmanlands
Ekonomiförvaltning.

Kopia till:
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-09-15

Revidering av taxan för prövning och tillsyn inom
Miljöbalken 2015
Dnr 2014.0196.406

Sammanfattning av ärendet
Taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalken beslutades hösten 2006
för den gemensamma verksamheten för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd. Efter det har storleken för timavgiften höjts med index
årligen fram till i år 2014, då en inberäknad timavgift började gälla.
Mindre ändringar har också gjorts vid enstaka tillfällen i bilagorna på
grund av justeringar i lagstiftningen.
Under 2013 har omfattande förändringar gjorts av "Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd". Samtidigt tillkom
en ny förordning, Miljöprövningsförordning (2013:251) som
kompletterar de ändringar som genomfördes i (1989:899). Ändringarna
trädde i kraft 18 juni 2013. Som en konsekvens bör taxan anpassas till de
nya paragraferna och begreppen, även om den gamla taxan fungerar i ett
kortare övergångsskede.
Allmänna utskottet har på förslag av Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd (VDMBN) föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa reviderad "Taxa för prövning och
tillsyn inom Miljöbalken" med taxebilagorna 1 och 2 att gälla från och
med 1 januari 2015 enligt allmänna utskottets förslag.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 83.
VDMBN, protokoll den 8 juli 2014, § 51.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Reviderad "Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken" med
taxebilagorna 1 och 2 fastställs att gälla från och med 1 januari 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-09-15

Temporär ändring av förbundsordning för
kommunalförbundet VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Vafab Miljö AB har inkommit med en skrivelse om temporär ändring av
förbundsordning för kommunalförbundet Vafab Miljö. Allmänna
utskottet har på förslag av Vafab Miljö AB föreslagit kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Den temporära ändringen av förbundsordningen för
kommunalförbundet VafabMiljö godkänns enligt förslag i
avvaktan på Enköpings ställningstagande.
2. Den temporära förbundsordningen upphör att gälla om
Enköpings kommun godkänner ombildandet av Vafab Miljö AB
till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den
förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare
antagits av kommunfullmäktige.
Det innebär att när Enköpings kommun beslut vinner laga kraft gäller
den tidigare antagna förbundsordningen med tillhörande avtal för
kommunalförbundet VafabMiljö för alla kommuner. Om Enköping
däremot väljer att inte bli medlem i kommunalförbundet permanentas
den temporära förbundsordningen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 85.
VafabMiljös skrivelse inkommen den 21 augusti 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Den temporära ändringen av förbundsordningen för
kommunalförbundet VafabMiljö godkänns enligt förslag i
avvaktan på Enköpings ställningstagande.
2. Den temporära förbundsordningen upphör att gälla om
Enköpings kommun godkänner ombildandet av Vafab Miljö AB
till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den
förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare
antagits av kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-09-15

§ 88 (forts.)

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 89

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Anslag Västmanlands Kommuner och Landsting
2015
Dnr 2014.0190.106

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har ansökt om medel
för 2015. Tidigare har anslagen beslutats av berört utskott.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan bifalls och att pengarna tas
ur medlemsavgifter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 90.
VKL:s protokoll den 9 maj 2014, §§ 8-9.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att allmänna utskottets förslag bifalls med
undantag för beslutspunkt 9: Medel för ovanstående anslag överförs, i
förekommande fall, från utskotten till allmänna utskotten, som stryks.

Beslut
1. Utvecklings- och utredningsfunktionen finansieras med 32 500 kr
år 2015, anslaget tas ur medlemsavgifter.
2. Länsturismen finansieras totalt med 38 100 för år 2015, fördelat
på 21 600 kr i grundfinansiering och 16 500 i utökad finansiering,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
3. Taltidningen finansieras med 29 800 kr för år 2015, anslaget tas
ur medlemsavgifter.
4. Vård och omsorgscollege finansieras med 11 000 kr år 2015,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
5. Ung företagsamhet (UF) finansieras med 16 500 kr år 2015,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
6. Regionala strukturer för kunskapsutveckling (RESK) finansieras
med 5 400 kr år 2015, anslaget tas ur medlemsavgifter.
7. Den digitala agendan eHälsa finansieras med 8 700 kr år 2015,
anslaget tas ur medlemsavgifter.
8. Kanslifunktionen och sekreterare gemensamma nämnden
finansieras med 25 000 kr för år 2015, anslaget tas ur
medlemsavgifter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-09-15

§ 89 (forts.)

Kopia till:
VKL
NVE
KIFU
SU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 90

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Val av ordförande för ärende 18: Lån till
Karbenningbygdens ekonomiska förening
Sammanfattning av ärendet
Varken kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande tjänstgör vid
behandling av ärende 18, Lån till Karbenningbygdens ekonomiska
förening. Kommunstyrelsens reglemente, Nämndernas arbetsformer § 4
anger att Om varken ordförande, vice ordförande eller 2:e vice
ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills
den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Yrkanden
Ulf Olofsson (C) yrkar att Arne Pettersson (S) utses till ordförande vid
behandling av ärende 18: Lån till Karbenningsbygdens ekonomiska
förening.

Beslut
Arne Pettersson utses till ordförande vid behandling av ärende 18: Lån
till Karbenningbygdens ekonomiska förening.

Reservationer
Åsa Eriksson (S) samt Majja Neverland (V) deltar ej i detta beslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 91

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Lån till Karbenningbygdens ekonomiska
förening, återremiss
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att Norbergs kommun
skriver av lånet på fastigheten Nickebo 1:22 om 956 654 kr och
efterskänker fordran, Norbergs kommun skriver ned lånet på
bergvärmeanläggningen med 160 808 kr och efterskänker fordran och att
Karbenningbygdens ekonomiska förenings lån för
bergvärmeanläggningen uppgår till 270 000 kronor efter nedskrivning.
Föreningen ska senast på förfallodagen 31 december amortera 15 000 kr
per år i 18 år med start år 2014. Den sista amorteringen ska ske år 2031.
Fullmäktige har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för att
bereda ett yrkande om att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Norbergs kommun efterskänker
fordran på fastigheten och bergvärmeanläggningen för utebliven
amortering till och med 2013 på 180 000 kr.
2. Norbergs kommun ger Karbenningbygdens ekonomiska
förening amorteringsfrihet med 180 000 kr under åren 20142015.
3. Som säkerhet för framtiden har Norbergs kommun en
inteckning, skriftligt pantbrev i fastigheten på 1 010 629 kr.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt yrkandet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 91.
Fullmäktiges protokoll den 16 juni 2014, § 53.
Ordförandebeslut, kommunstyrelsen den 27 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014, § 64.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE), tjänsteskrivelse den 8
maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24, 25 mars 2014 § 19.
NVE, tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Kommunfullmäktiges protokoll den 3 mars 2014 § 6.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014 § 7.
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013 § 108.
NVE, tjänsteskrivelse den 13 november 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-09-15

§ 91 (forts.)
Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S) och Majja Neverland (V) i
handläggningen av detta ärende.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Norbergs kommun efterskänker fordran på fastigheten och
bergvärmeanläggningen för utebliven amortering till och med
2013 på 180 000 kr.
2. Norbergs kommun ger Karbenningbygdens ekonomiska
förening amorteringsfrihet med 180 000 kr under åren 20142015.
3. Som säkerhet för framtiden har Norbergs kommun en
inteckning, skriftligt pantbrev i fastigheten på 1 010 629 kr.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 92

Sammanträdesdatum
2014-09-15

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

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För
kvartal 2 2014, finns inga icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 14 augusti 2014 § 116
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 4 augusti 2014

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av icke verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 93

Sammanträdesdatum
2014-09-15

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. Väl där beslutades att en rapport skulle
lämnas på kommunstyrelsens sammanträde den 15 september.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013 § 146.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014 § 31

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av muntlig rapport av Ulf Olofssons (C).

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 94

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Inbjudan till möte från Leader Bergslagen
Sammanfattning av ärendet
Leader Bergslagen bjuder in kommunalråd, oppositionsråd och
kommunchefer till en presentation av förslaget till program för lokal
utveckling i Bergslagen.

Beslutsunderlag
Inbjudan från Leader Bergslagen, den 2 september 2014

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Olle Rahm (S) utses att delta vid Leader
Bergslagens möte enligt inbjudan.

Beslut
Olle Rahm (S) utses att delta vid Leader Bergslagens möte enligt
inbjudan.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Ersättning förtroendevald, tillämpning av regler
Dnr 2014.0206.180

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda. Där
anges att ersättning kan utges för max åtta timmar per dygn. Frågor om
tillämpning avgörs av kommunstyrelsen.
Krisledningsnämnden var verksam den 4 augusti till och med den 11
augusti. Inom ramen för krisledningsnämnden verksamhet arbetade
förtroendevalda dygnstimmar som överskred de maxtimmar som anges i
reglementet för förrättning. Det är rimligt att alla ersätts för arbetade
timmar den tid då krisledningsnämnden var verksam och alltså den
extraordinära händelsen pågick.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2014.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olofsson (C) och Elizabeth Pettersson (S)
i handläggningen av detta ärende.

Beslut
Förtroendevalda ersätts för faktiskt gjorda antal timmar under tiden för
den extraordinära händelsen med anledning av skogsbranden.

Kopia till:
NVE
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 96

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Representanter vid kommunmöte en svensk
klassiker
Sammanfattning av ärendet
Lidingö kommun bjuder in representanter från Norbergs kommun i
egenskap av klassikerkommun.

Beslutsunderlag
Inbjudan från Lidingö kommun inkommen daterad den 1 september
2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Olle Rahm (S) utses till kommunrepresentant
vid kommunmöte en svensk klassiker.

Beslut
Olle Rahm utses till kommunrepresentant vid kommunmöte en svensk
klassiker.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 97

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Thorshammars Werkstads AB, årsredovisning för
2013
Dnr 2014.0202.107

Sammanfattning av ärendet
Det kommunala bolaget Thorshammars Werkstads AB har inkommit
med årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Beslutsunderlag
Protokoll från Thorshammars Werkstads AB:s bolagsstämma den 27 juni
2014.
Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2013
inkommet den 15 september 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s
årsredovisning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 98

Sammanträdesdatum
2014-09-15

Revidering av Södra Dalarnas Räddningstjänst
förbundsordning
Dnr 2014.0217.170

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun avser att höja kommunbidraget till Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund med 410 tkr/år enlig överenskommelse i KSOgruppen 2014-02-26. Bakgrunden är att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK), som är hyresvärd för
räddningsstationen i Norberg, begärt motsvarande belopp i
hyreshöjning. Man anser att hyran är lågt satt och inte täcker objektets
omkostnader över tiden.
Den aktuella höjningen av kommunbidraget från Norberg innebär att
procentsatserna mellan medlemskommunerna avseende
kostnadsfördelning i förbundsordningen (16 § sista stycket) måste
revideras enligt följande:
Kostnaderna ska fördelas så att Avesta kommun ansvarar för 48,8 %,
Hedemora kommun 23,4 %, Fagersta kommun 19,4 % och Norbergs
kommun 8,4 %.

Beslutsunderlag
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund protokoll, den 28 maj 2014, § 18

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Revideringen av § 16 Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
förbundsordning godkänns enligt förslag.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(31)

