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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 99

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Punkt nummer 7, delårsrapport för Norbergs kommun tas upp som
punkt nummer 3.
Punkt nummer 8, delårsrapport för norra Västmanlands ekonominämnd
tas upp som punkt nummer 4.
Punkt nummer 9, firmateckning för norra Västmanlands ekonominämnd
tas upp som punkt nummer 5.
Punkt nummer 11, skattesats för år 2015 tas upp som punkt nummer 7.
Punkt nummer 12, Norberg kommuns budget för 2015 med plan för
2016 och 2017 tas upp som punkt nummer 8.
Punkt nummer 18, medarbetar- och ledarskapsstrategi tas upp som
punkt nummer 24.
Extra ärende – Delårsrapport för norra Västmanlands
kommunalteknikförbund med tillhörande revisionsrapport tas upp som
punkt nummer 21.
Extra ärende – Delårsrapport för Västmanland-Dalarna lönenämnd tas
upp som punkt nummer 22.
Extra ärende – Uppdrag åt barn- och utbildningsutskottet tas upp som
punkt nummer 23.
Extra ärende – Uppskjutet, förstudie mönsterarbetsplats tas upp som
punkt nummer 25.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 100

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Delårsrapport för Norbergs kommun
Dnr 2014.0008.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd har tagit fram delårsbokslut per
den 31 augusti med prognos för årets resultat. Resultatet per den 31
augusti uppgår till 13,9 miljoner kronor (mkr).
Årets resultat prognostiseras till -0,4 mkr. Den främsta orsaken till
underskottet är att kommunfullmäktige har totalt anslagit 3,3 mkr av
tidigare års överskott. Det justerade resultatmålet, efter att hänsyn har
tagits till planerat ianspråktagande av tidigare års överskott, uppgår till 2,3 mkr (+1,0 mkr-3,3 mkr). Resultatet på -0,4 mkr överstiger därmed
det justerade resultatmålet med 2,4 mkr. För år 2013 redovisades ett
överskott på 7,8 mkr.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för Norbergs kommun per den 31 augusti 2014 med
resultatprognos fram tills den 31 december 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av kommunens delårsrapport per den 31
augusti samt resultatprognos per den 31 december 2014.

Kopia till:
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 101

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Delårsrapport för norra Västmanlands
ekonominämnd
Dnr 2014.0244.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) har upprättat en
delårsrapport per den 31 augusti 2014. Periodens resultat visar ett
överskott på 415 700 kr.
För helåret prognostiseras ett överskott på 374 000 kr. Överskottet beror
till största del på outnyttjade medel för utvecklingsprojekt. Enligt
överenskommelse ska överskottet fördelas med 55 procent till Fagersta
och 45 procent till Norberg, vilket innebär en prognostiserad
återbetalning med 205 700 kronor respektive 168 300 kronor.

Beslutsunderlag
Norra Västmanland ekonominämnds protokoll den 16 september 2014 §
11.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av norra Västmanland ekonominämnds
delårsrapport per den 31 augusti samt resultatprognos per den 31
december 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 102

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Firmateckning för norra Västmanlands
ekonominämnd
Dnr 2014.0245.901

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Stefan Granqvist tillsatts som vikarierande
ekonomichef har norra Västmanlands ekonominämnd (NVE)
överlämnat ett förslag om firmateckning för nämnden till Norbergs
kommun för godkännande.

Beslutsunderlag
Norra Västmanland ekonominämnds protokoll den 16 september 2014 §
12.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner NVE: s förslag om firmatecknare för
nämnden.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 103

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Förvaltning av vattenverket och marken vid
Prostudden
Dnr 2014.0248.294

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunen inte längre har någon verksamhet i
vattenverket eller marken runt om kring så har endast sporadisk tillsyn av
anläggningen skett. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
(NVK) har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande presenterat två
alternativ om uppdrag för förvaltning av före detta vattenverket och
marken vid Prostudden samt en prissättning på detta.

Beslutsunderlag
Norra Västmanland kommunalteknikförbunds skrivelse den 25
september 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar NVK att förvalta
före detta vattenverket och marken vid Prostudden samt ger NVK en
utökad ram om 40 000 kronor.
Arne Pettersson (S) yrkar bifall till Erikssons yrkande med tillägget att
kommunstyrelsen ställer frågan till socialutskottet om
arbetsmarknadsenheten kan vara NVK behjälpliga med t.ex. röjning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
1. NVK uppdras att förvalta före detta vattenverket och marken
vid Prostudden samt en ges utökad ram om 40 000 kronor för
ändamålet.
2. Kommunstyrelsen ställer frågan till socialutskottet om
arbetsmarknadsenheten kan vara NVK behjälpliga med t.ex.
röjning av det aktuella området.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-13

§ 103 (forts.)

Kopia till:
NVK
Norra Västmanlands ekonominämnd
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 104

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Skattesats för år 2015
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.
Allmänna utskottet har föreslagit att den kommunala skattesatsen för år
2015 fastställs till 22:66 kronor per skattekrona och är därmed
oförändrad i förhållande till 2014 års skattesats.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 87.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Den kommunala skattesatsen för år 2015 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2014 års
skattesats.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 105

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Norberg kommuns budget för 2015 med plan för
2016 och 2017
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har lämnat ett budgetförslag för 2015 med plan för
2016 och 2017.

Beslutsunderlag
Norra Västmanland ekonominämnds skrivelse den 1 oktober 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 88.
Förslag till budget 2015 med plan för 2016 och 2017, version 2014-08-27
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets delegationsbeslut den 29 september
2014.
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29
september 2014.
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 september 2014, §§ 5051.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september
2014.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september
2014.

Yrkanden
Vänsterpartiet genom Pratima Åslund (V) med bifall av Mattias
Björlestrand (C), yrkar avslag på allmänna utskottets förslag till budget
avseende integrationsprojekt om totalt 1 miljon kronor enligt följande:
-500 tkr av kommunstyrelsens driftbudget för koordinering av
integrationsprojekt för respektive åren 2015-2017, samt
-500 tkr av utvecklingsmedel för aktiviteter inom ramen för
integrationsprojekt för respektive åren 2015-2017, och yrkar istället att
1 mkr anslås till barn- och utbildningsutskottet för respektive åren 20152017 att fritt disponera för:
1. insatser för barn med särskilda behov och
2. barnomsorg på kvällstid.
För övrigt yrkar vänsterpartiet bifall på allmänna utskottets budgetförslag
2015-2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2014-10-13

§ 105 (forts.)
Ordföranden ställer proposition på Åslunds (V) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst till bifall för Pratima Åslunds yrkande.
Nej-röst till avslag för Pratima Åslunds yrkande.
Med 5 ja-röster, 1 nej-röst och 7 nedlagda röster beslutar
kommunstyrelsen att Åslunds yrkande bifalls enligt nedanstående
omröstning.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Åsa Eriksson (S)
Elizabeth Pettersson (S)
Gunnar Tiger (S)
Arne Pettersson (S)
Ulf Olofsson (C)
Kjell Sundvall (M)
Pratima Åslund (V)
Åke Andersson (V)
Olle Rahm (S)
Kent Christensen (S)
Kjell Karlsson (MP)
Helena Andersson (FP)
Mattias Björlestrand (C)

Ja-röst

Nej-röst

X
X
X
X
X
X

Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag
med ändring enligt NVE: s underlag daterat 2014-10-01 och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag med NVE: s
underlag. Det innebär att finansiering av skolgård mellanstadiet med 200
tkr år 2015 utgår ur driftbudget och överförs till investeringsbudget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 105 (forts.)
Beslut
1. Som inriktningsbeslut fördelas kommunstyrelsens
utvecklingsmedel 2015-2017 enligt nedanstående:
Socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet
a. Kostutveckling: 200 000 kronor respektive år 2015-2017.
Barn- och utbildningsutskottet
b. IT i skolan: 200 000 kronor respektive år 2015-2017.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
c. Arrangemang inklusive biblioteket 150 år: 200 000 kronor
respektive år 2015-2017.
d. Ungdomsrådet, nationellt möte: 100 000 kronor år 2015.
Allmänna utskottet
e. Åtgärder inom ramen för Tillväxtprogrammet: 100 000
kronor respektive år 2015-2017.
f. Mönsterarbetsplats: 500 000 kronor respektive år 20162017.
g. Marknadsföring av tomter: 50 000 kronor år 2015.
h. Politikerutbildning: 100 000 kronor år 2015.
i. Åtgärder inom ramen för Digital agenda: 200 000 kronor
respektive år 2015-2017.
j. Fair Trade City: 100 000 kronor respektive år 2015-2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-13

§ 105 (forts.)
Förslag till kommunfullmäktige
2. Resultatmål fastställs till 1 % av skatter och bidrag år 2015 och 2
% respektive år 2016-2017.
3. Befolkningssiffran som budgeten baseras på ändras till antal
invånare den 30 juni 2014, vilket är 5 679 invånare.
4. Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2015
omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp som motsvarande belopp på
de lån som förfaller till betalning år 2015.
Kommunstyrelsens driftbudget
5. Anslaget till kommunstyrelsen och allmänna utskott utökas med
100 000 kronor respektive år 2015-2017 för feriearbeten, 600 000
kronor respektive år 2015-2017 för lönesatsning svårrekryterade
grupper prioritering lärare och förskollärare samt 1 000 000
kronor per år 2016-2017 för hyresökning till följd av renovering
av kök på Björkängen. Anslaget för utvecklingsmedel fastställs till
1 726 000 kronor respektive år 2015-2017. Det innebär att
kommunstyrelsen och allmänna utskottet tilldelas ett anslag på
15 776 000 kronor år 2015, 17 152 000 kronor år 2016 och
17 596 000 kronor år 2017. Enligt tidigare beslut omdisponeras
utvecklingsmedel för personalbefrämjande åtgärder och
utvecklingsmedel för läxläsningshjälp samt utökas anslaget för
upphandling och utökning av antalet ersättare i
kommunstyrelsen.
6. Kommunstyrelsens socialutskott tilldelas ett anslag på 117 155
000 kronor år 2015, 120 993 000 kronor år 2016 och 125 196 000
kronor år 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-10-13

§ 105 (forts.)
7. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
utökas med 1 000 000 kronor respektive åren 2015-2017 att fritt
disponera för insatser för barn med särskilda behov och för
barnomsorg på kvällstid. 1 000 000 kronor respektive år 20152017 för personalförstärkning inom förskola och 70 000 kronor
respektive år 2015-2017 för kamratstödjare inom ramen för det
barn- och ungdomspolitiska programmet. Det innebär att
utskottet tilldelas ett anslag på 92 485 000 kronor år 2015, 94 966
000 kronor år 2016 och 98 249 000 kronor år 2017. Enligt
tidigare beslut utökas anslaget för läxläsningshjälp samt
omdisponeras medel för kollektivtrafik/skolskjutsar.
8. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
utökas med 100 000 kronor respektive år 2015–2016 och 50 000
kronor 2017 för läsfrämjande, 40 000 kronor respektive år 2015–
2017 för nationaldagsfirande, 200 000 kronor respektive år 2015–
2017 för ökat öppethållande på ungdomsgården Unkan, 125 000
kronor respektive år 2015-2016 för LONA-projekt prioritering
slinga runt Noren och cykelstig till Fagersta om möjligt (inom
ramen för genomförandeplan för översiktsplanen) samt 165 000
kronor respektive år 2015–2017 för åtgärder inom ramen för det
barn- och ungdomspolitiska programmet (varav 20 000 kronor
för Lilla ungdomsrådet, 20 000 kronor för barnpilotverksamhet,
25 000 kronor för Återhämtning och vila och 100 000 kronor för
kulturskola på Unkan). Det innebär att utskottet tilldelas ett
anslag på 9 731 000 kronor år 2015, 9 974 000 kronor år 2016
och 10 085 000 kronor år 2017.
Kommunfullmäktiges driftbudget
9. Anslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
utökas med 120 000 kronor år 2015 och 160 000 kronor år 2016
för att utreda rasrisker (inom ramen för genomförandeplan
översiktsplan). Det innebär att nämnden tilldelas ett anslag på
2 765 000 kronor år 2015, 2 871 000 kronor år 2016 och
2 784 000 kronor år 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-13

§ 105 (forts.)
10. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på
31 139 000 kronor år 2015, 31 917 000 kronor år 2016 och
32 779 000 kronor år 2017.
11. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag för
Svenska för invandrare på 904 000 kronor år 2015, 926 000
kronor år 2016 och kronor 951 000 år 2017.
12. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) utökas
med 30 000 kronor respektive år 2015-2017 för belysning av
gamla banan, samt med 40 000 kr respektive år 2015-2017 för
förvaltning av före detta vattenverket och marken vid
Prostudden. Det innebär att förbundet tilldelas ett anslag på
12 784 000 kronor år 2015, 13 417 000 kronor år 2016 och 13
700 000 kronor år 2017.
13. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag för
medlemsbidrag på 4 505 000 kronor år 2015, 4 607 000 kronor år
2016 och 4 721 000 kronor år 2017 samt ett anslag för övrigt på
290 000 kronor år 2015, 303 000 kronor år 2016 och 316 000
kronor år 2017.
14. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 872 000
kronor år 2015, 895 000 kronor år 2016 och 920 000 kronor år
2017.
15. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på
3 771 000 kronor år 2015, 3 880 000 kronor år 2016 och
3 993 000 kronor år 2017.
16. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på
180 000 kronor år 2015, 185 000 kronor år 2016 och 190 000
kronor år 2017.
17. Till kollektivtrafik anslås 3 156 000 kronor år 2015, 3 208 000
kronor år 2016 och 3 265 000 kronor år 2017.
18. Till överförmyndarsamverkan anslås 611 978 kronor år 2015,
636 614 kronor år 2016 och 664 308 kronor år 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2014-10-13

§ 105 (forts.)
Investeringsbudget
19. Investeringsbudgeten fastställs. Det innebär en
investeringsbudget om totalt 12 800 000 kronor för år 2015 och
12 600 000 kronor 2016-2017, varav NVK/kommunfullmäktige
tilldelas 11 600 000 kronor respektive år 2015-2017 och
kommunstyrelsen tilldelas 1 200 000 kronor år 2015 och
1 000 000 kronor år 2016-2017 (varav allmänna utskottet tilldelas
400 000 kronor år 2015 och 500 000 kronor år 2016-2017,
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet tilldelas 100 000 kronor
respektive år 2015-2017, barn- och utbildningsutskottet tilldelas
75 000 kronor år 2015 och 2017, 325 000 kronor år 2016,
socialutskottet tilldelas 625 000 kronor år 2015, 75 000 kronor år
2016 och 325 000 kronor år 2017). Renovering av Björkängens
kök ska prioriteras. Dessutom 200 000 kronor för skolgård
mellanstadiet.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 106

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Nedläggning av faderskapsutredning 1
Dnr 2014.0252.759

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet har inkommit med förslag till beslut i ett ärende om
nedläggning av faderskapsutredning.
Socialsekreterare Marina Dickfors föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 23 september 2014, § 141.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialutskottets förslag.

Kopia till:
Socialutskottet
Marina Dickfors, socialsekreterare (för vidare expediering)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Nedläggning av faderskapsutredning 2
Dnr 2014.0252.759

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet har inkommit med förslag till beslut i ett ärende om
nedläggning av faderskapsutredning.
Socialsekreterare Marina Dickfors föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 23 september 2014, § 142.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialutskottets förslag.

Kopia till:
Socialutskottet
Marina Dickfors, socialsekreterare (för vidare expediering)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(35)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 108

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 18 september
2014.
 Socialutskottets protokoll den 23 september 2014.
 Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 september
2014.

Muntliga meddelanden:





Skattekollen.se för Norberg.se.
Möte med livsmedelsbutiker angående snatteriräder m.m.
angående situationen för asylsökande.
Möte med Västmanlands kommuner och landsting angående
situationen för asylsökande.
Information om SUV-möte.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 109

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Nya regler för kommunalt partistöd
Dnr 2014.0227.104

Sammanfattning av ärendet
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den
1 februari 2014 och tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
De nya reglerna innebär bland annat att det blir möjligt att proportionellt
begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna platser i
fullmäktige (KF). KF måste även fatta beslut om att partier som får stöd
ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål.
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till nya regler för kommunalt
partistöd. Förslaget innebär bland annat att partistödet begränsas för ett
parti som inte lyckas bemanna sina platser i KF.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2014.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:12.

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att ge ledningskontoret i uppdrag att till kommunfullmäktiges
sammanträde utreda om man kan ändra i beslutet angående punkt 2,
avseende om man kan dela upp det på kalenderår istället för en hel
mandatperiod.
Ordföranden ställer proposition på Petterssons förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Ledningskontoret ges i uppdrag att till kommunfullmäktiges
sammanträde utreda om man kan ändra i beslutet angående punkt 2,
avseende om man kan dela upp det på kalenderår istället för en hel
mandatperiod.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till nya regler för kommunalt partistöd i Norbergs
kommun antas.
2. Reglerna gäller från och med mandatperioden 2014-2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-13

§ 109 (forts.)

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 110

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Nya avgifter på biblioteket
Dnr 2014.0140.880

Sammanfattning av ärendet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) behandlade på
sammanträdet 2014-04-10 frågan om höjda avgifter på biblioteket.
Förslaget innebär höjningar av nuvarande förseningsavgifter samt
ersättning för förkomna/förstörda medier.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 18 september 2014, §
44.
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 8 september
2014.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 10 april 2014, § 22.
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 10 april 2014.

Yrkanden
Elizabeth Pettersson (S) yrkar bifall till KIFU: s förslag med tillägget att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att i framtiden besluta om ändringar av
avgifter på biblioteket.
Ordföranden ställer proposition på Petterssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till nya avgifter på biblioteket antas.
2. Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2015.
3. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att i
framtiden besluta om ändringar av avgifter på biblioteket.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 111

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Revidering av delegationsordning, kultur-, idrottsoch fritidsutskottets ansvarsområde
Dnr 2014.0236.901

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den förändring av kommunens chefsstruktur som
trädde i kraft 1 juli 2014, föreslås ändringar av benämningen på aktuella
chefsbefattningar i gällande delegationsordning.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 18 september 2014, §
49.
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 8 september
2014.

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar bifall till kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
förslag med tillägget att kommunstyrelsen ska besluta att ändra i
delegationsordningen så att ordet förvaltningschef byts ut mot ordet
sektorchef.
Ordföranden ställer propositions på Petterssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för kultur-, idrottsoch fritidsutskottets ansvarsområde godkänns med Petterssons
tilläggsyrkande.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 112

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Revidering av delegationsordning, barn- och
utbildningsutskottets ansvarsområde
Dnr 2014.0242.901

Sammanfattning av ärendet
En uppdatering av barn- och utbildningsutskottets ansvarsområden
behöver göras.
På grund av förändring av lagstiftning och ny skolskjutsorganisation
behöver gällande delegationsordning uppdateras.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 september 2014, § 58.
Tjänsteskrivelse den 22 september 2014.

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets
förslag med tillägget att kommunstyrelsen ska besluta att ändra i
delegationsordningen så att ordet förvaltningschef byts ut mot ordet
sektorchef.
Ordföranden ställer propositions på Petterssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för barn- och
utbildningsutskottets ansvarsområde godkänns med Petterssons
tilläggsyrkande.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 113

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Barn- och utbildnings- respektive kultur-, idrottsoch fritidsutskottet besvarar fråga ställd av
allmänna utskottet rörande idrottshall
Dnr 2013.0149.821

Sammanfattning av ärendet
Föreningar med avsikt att bilda en ekonomisk förening har ställt frågor
till kommunen gällande ekonomin för drift av en idrottshall i föreningens
regi.
Allmänna utskottet har gett kultur-, idrotts- och fritidsutskottet i uppdrag
att ange kommunens kostnader för idrottshall idag genom exempelvis
bidrag/subventioner till föreningar m.m. och vilka kostnader utskottet
bedömer att kommunen klarar i framtiden. Allmänna utskottet har
dessutom bett barn- och utbildningsutskottet att ange om de har behov
av att hyra halltid i ny idrottshall och i så fall hur mycket.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 18 september 2014, §
46.
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 8 september
2014.
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 september 2014, § 69.
Barn- och utbildningsenhetens tjänsteskrivelse den 8 september 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Elizabeth Pettersson (S) ges i uppdrag att
delge beslutet till de sökande föreningarna samt att kommunstyrelsen tar
del av svaren på frågorna.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-13

§ 113 (forts.)

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av utskottens svar på allmänna utskottets
frågor och ger Elizabeth Pettersson i uppdrag att expediera beslutet till
de sökande föreningarna.

Kopia till:
Elizabeth Pettersson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 114

Sammanträdesdatum
2014-10-13

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.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kulturskolans arbetsgrupp den 13 oktober 2014.
Skrivelse från Bergslagens folkhögskola inkommen den 13 oktober 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 93.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen tar del av den muntliga
rapporten samt att barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att
fortsatt hålla i frågan om kulturskola.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av Ulf Olofssons (C) muntliga rapport samt
beslutar att barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att fortsatt hålla
i frågan om kulturskola.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 115

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
bergtäkt och återvinning av schaktmassor på
fastigheten Kallmora 1:112
Dnr 2014.0228.260

Sammanfattning av ärendet
Bolaget som för närvarande bedriver täktverksamhet i Kallmora ansöker
om en förlängning av verksamhetstillståndet i 15 år då nuvarande
verksamhetstillstånd löper ut den 31 december 2016.
Bergkrossen används till vägbyggnad och anläggningsarbeten främst i
Norberg och Fagersta men även övriga Mälardalen.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (V-Dala) har
inkommit med ett yttrande där de inte har något att erinra mot en
förlängning av tillståndet.

Beslutsunderlag
V-Dala:s yttrande den 6 oktober 2014.
Länsstyrelsen Uppsala läns remiss den 11 september 2014.
NCC komplettering av ansökan den 9 september 2014.
NCC verksamhetsansökan den 13 december 2013.

Beslut
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig i frågan.

Kopia till:
V-Dala
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 116

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Agenda 21, val av tillfällig representant
Dnr 2013.0169.409

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) är vald som kommunens representant till förbundet
agenda 21:s stämmor. Eriksson har anmält förhinder och kan inte delta
på nästkommande stämma och därför bör en tillfällig representant utses.

Beslutsunderlag
Förbundet agenda 21:s inbjudan till höststämma, inkommen den 24
september 2014.

Yrkanden
Gunnar Tiger (S) föreslår Olle Rahm (S) som tillfällig representant vid
agenda 21:s höststämma enligt inbjudan.

Beslut
Olle Rahm (S) utses att delta som tillfällig representant vid agenda 21:s
höststämma enligt inbjudan.

Kopia till:
Olle Rahm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 117

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Rapport från krisledningsnämnden
Dnr 2014.0206.180

Sammanfattning av ärendet
Den 4 augusti 2014 gjorde ordföranden i krisledningsnämnden Åsa
Eriksson bedömningen att situationen med pågående skogsbrand var en
extraordinär händelse som medför att krisledningsnämnden skall träda i
funktion. Under perioden 2014-08-04 till 2014-08-11 hade
krisledningsnämnden 9 sammanträden.
På krisledningsnämndens möte 2014-08-11 kl 09.00-09.45 gjordes
bedömningen att situationen med pågående skogsbrand var under
kontroll och att den inte längre var en extraordinär händelse som
medförde att krisledningsnämnden skulle vara i fortsatt funktion.
Krisledningsnämnden avslutades 2014-08-11 kl 24.00.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 26 september 2014.
Krisledningsnämndens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 4 augusti 2014.
Ordförandebeslut den 4 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 4 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 4 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 5 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 5 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 6 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 7 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 8 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 11 augusti 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Redovisningen av krisledningsnämndens arbete under
skogsbranden 2014 godkänns.
2. Ekonomisk redovisning görs vid budgetuppföljning och i
årsredovisning.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 118

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Delårsrapport för norra Västmanlands
kommunalteknikförbund med revisionsrapport
Dnr 2014.0257.301

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK)
har godkänt delårsrapport per den 31 augusti 2014. Resultatet per den 31
augusti före bokslutsdispositioner uppgår till plus 47,0 miljoner kronor
varav 11,0 miljoner kronor härrör från verksamheten åt Norbergs
kommun. Prognostiserat resultat för året är före bokslutsdispositioner är
2,8 miljoner kronor.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för
verksamheten.

Beslutsunderlag
NVK delårsrapport 2014-08-31 samt resultatprognos 2014-12-31,
inkommen den 7 oktober 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av norra Västmanland
kommunalteknikförbunds delårsrapport per den 31 augusti samt
resultatprognos per den 31 december 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 119

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Västmanland-Dalarna lönenämnds delårsbokslut
Dnr 2014.0009.942

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna lönenämnd har inkommit med sitt delårsbokslut
per den 31 augusti 2014.
I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/-0 mot upprättad
budget.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna lönenämnds protokoll den 25 september 2014. §
60.
Västmanland-Dalarna lönenämnds delårsbokslut den 25 september 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av Västmanland-Dalarna lönenämnds
delårsbokslut per den 31 augusti samt resultatprognos per den 31
december 2014.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 120

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Uppdrag åt barn- och utbildningsutskottet
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet fick i uppdrag av allmänna utskottet att ta
fram beslutunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet uppstod diskussion
huruvida barn- och utbildningsutskottets uppdrag ska fördjupas.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september
2014.
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 23 september 2014, § 50.
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 88.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och
utbildningsutskottet att tillsammans med norra Västmanlands
kommunalteknikförbund skyndsamt utreda hur de utökade lokalbehoven
kan lösas på ett resurseffektivt sätt. Utredningen ska särskilt beakta:
mobil förskola, utökad vistelsetid på befintlig förskola och styra om
barns vistelsetid på förskola.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsutskottet att
tillsammans med norra Västmanlands kommunalteknikförbund
skyndsamt utreda hur de utökade lokalbehoven kan lösas på ett
resurseffektivt sätt. Utredningen ska särskilt beakta: mobil förskola,
utökad vistelsetid på befintlig förskola och styra om barns vistelsetid på
förskola.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 121

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Medarbetar- och ledarskapsstrategi
Dnr 2014.0065.902

Sammanfattning av ärendet
Enhet Stöd har fått i uppdrag ta fram förslag till reviderad medarbetaroch ledarskapsstrategi. HR-strategin behandlar bland annat medarbetaroch ledarskap samt fokusområden som behöver utvecklas under
perioden 2015-2017.

Beslutsunderlag
Kommentarer från lärarnas riksförbund den 1 oktober 2014.
Centrala samverkansgruppens protokoll den 1 oktober 2014, § 31.
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 94.
HR-strategi för perioden 2015-2017 upprättad den 3 juli 2014.
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 7 juli 2014.
Personalstrategi för Norbergs kommun, antaget av kommunfullmäktige
den 6 mars 2000.
Allmänna utskottets protokoll den 24, 25 mars 2014, § 3.
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 21 januari 2014.

Beslut
Förslaget till HR-strategi för perioden 2015-2017 antas.

Kopia till:
Kommunchefen
Personalchefen
Sektorcheferna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 122

Sammanträdesdatum
2014-10-13

Uppskjutet, förstudie mönsterarbetsplats
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.
Beslut är sedan tidigare fattat i ärendet.
På grund av att den administratör som var tänkt att erbjudas tjänsten
som projektansvarig begärt entledigande så har gruppen för avsikt att
genomföra förstudien vid ett senare tillfälle.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och uppmanar gruppen att
inkomma med en ny ansökan för 2015.

Kopia till:
Personalchefen
Socialchefen
Mikael Björlestrand
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(35)

