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Sammanträdesdatum
2014-11-17

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 17 november 2014,
13.15–15.15.

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth
Pettersson (S), Gunnar Tiger (S), Johanna Odö (S), Johan Stråhle
(S), Kent Persson (V), vice ordförande, Lisa Bäckman (V),
§§130-135, Henrik Dömstedt (V), Stefan Vestling (SD), Lars
Persson (PNF), Stig Bergman (V), ersättare, Stig Holmberg (C),
ersättare, Ulrika Gomm (V), ersättare, §§ 136-160.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Andreas Johansson,
kommunsekreterare, Ingrid Nord, sektorschef, barn och
utbildning § 130, Liselotte Eriksson, chef för sociala sektorn, §§
130-134, Ulla-Britt Ljung, utvecklingsstrateg, §§ 130, 135, AnnChristine Rask, områdeschef, §§ 130, 134, Ulf Öhman,
områdeschef, § 130, Rickard Gillman (S), ersättare, Olle Rahm
(S), ersättare, Torsten Jansson (S), ersättare, Nancy Ibarra (V),
ersättare, Ann-Marie Andersson (FP), ersättare, Åsa-Lena
Vestling (SD), ersättare, Lars Gustavsson (PNF), ersättare.

Justerare

Elizabeth Pettersson (S), Gunnar Tiger (S), ersättare

Justeringsdatum

2014-11-25

Underskrifter

Sekreterare

§§ 130-160
Andreas Johansson

Ordförande

Åsa Eriksson
Justerare

Elizabeth Pettersson
ANSLAG/BEVIS
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Kommunhuset, enhet administration

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 142 Val samt hänskjutande av val till brottsförebyggande rådet för
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fritidsutskott
28
§ 149 Förslag till kommunfullmäktige om extra sammanträde i januari
med anledning av tilläggsbudget
29
§ 150 Norberg kommuns medlemskap i kulturarvsportalen
30
§ 151 Meddelanden
31
§ 152 Revidering av Norberg kommuns energi- och klimatstrategi32
§ 153 Motioner under beredning
33

Justerare

Utdragsbestyrkande
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34
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 130

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – Avtal med länsstyrelsen och migrationsverket angående
ensamkommande flyktingbarn tas upp som punkt nummer 6.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 131

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Presentation av sektorschefer
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny mandatperiod har politikerna efterfrågat en
presentation av sektorscheferna för att få en bättre inblick i den
kommunala förvaltningen.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av presentationen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 132

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Förslag på samverkansavtal gemensamma
hjälpmedelsnämnden
Dnr 2014.0225.701

Sammanfattning av ärendet
Landstinget har tagit initiativ till att se över reglemente och avtal för den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra
samverkansfrågor. För att det nya samverkansavtalet ska gälla från och
med 2015-01-01 ska kommunerna och landstinget fatta beslut i ärendet
innan årsskiftet.

Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll den 23 september 2014, § 155.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Att teckna föreslaget avtal avseende gemensam
hjälpmedelsnämnd.
2. Att godkänna föreslaget reglemente för gemensam
hjälpmedelsnämnd.
3. Att notera att avtal och reglemente för gemensam
hjälpmedelsnämnd innebär en revidering av avtalet mellan
landstinget och kommunerna om gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor samt
reglemente för samma nämnd gällande från år 2007.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 133

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Avgiftshantering för trygghetslarm inom ordinärt
boende
Dnr 2014.0243.730

Sammanfattning av ärendet
I och med övergången till nytt it-stöd inom äldreomsorgen och inom
området för funktionsnedsatta ställs praktiska krav på att förvaltningen
hanterar avgifterna för larm enhetligt. Förvaltningen föreslår därför
beslut om ny avgiftshantering avseende larm. Socialförvaltningen har
under beredningen av ärendet identifierat ett behov för personer yngre
än 65 år att kunna få tillgång till ett trygghetslarm vilket resulterat i en
ytterligare tjänsteskrivelse samt ett beslut i socialutskottet.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2014, § 154.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2014.
Socialtutskottets sammanträdesprotokoll den 4 november 2014, § 167.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014.

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar att förslaget antas med tillägget att
avgiftshanteringen även ska omfatta personer yngre än 65 år med fysisk
och/eller psykisk funktionsnedsättning som innebär behov av
trygghetslarm.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till ny avgiftshantering avseende trygghetslarm fastställs
med tillägget att avgiftshanteringen även ska omfatta personer
yngre än 65 år med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning
som innebär behov av trygghetslarm.
2. Den nya avgiftshanteringen gäller från och med den 1 januari
2015.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 134

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Avtal med länsstyrelsen och migrationsverket
angående ensamkommande flyktingbarn
Dnr 2014.0306.133

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger förslagt till utökande av anordnande av boende för
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade
ensamkommande barn, mellan Norbergs kommun, migrationsverket och
länsstyrelsen i Västmanlands län.

Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen antar förslaget till avtal med
länsstyrelsen och migrationsverket om 20 ensamkommande flyktingbarn
varav 6 asylplatser.
Stefan Vestling (SD) yrkar att kommunen inte bör teckna ett nytt avtal
utan ligga kvar på nuvarande avtal om 12 ensamkommande flyktingbarn.
Ordföranden ställer de bägge förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till avtal med länsstyrelsen och
migrationsverket om 20 ensamkommande flyktingbarn varav 6
asylplatser.

Reservationer
Stefan Vestling (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kopia till:
Migrationsverket, Håkan Ljungberg
Länsstyrelsen, Anders Åhlund
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 135

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Överenskommelse om samverkan kring
utvecklingsplan för att förbättra den psykiska
hälsan hos barn och unga åren 2015-2018
Dnr 2014.0269.773

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands kommuner och landstings (VKL) styrelse har, den 5
september 2014 § 6, fattat beslut om att godkänna en överenskommelse
om en utvecklingsplan med fokus på att förbättra den psykiska hälsan
hos barn och unga samt att rekommendera kommuner och landsting att
anta överenskommelsen om utvecklingsplanen. Planen är en fortsatt
utveckling av den folkhälsostrategi som kommunerna, landstinget och
Länsstyrelsen ställt sig bakom.
VKL:s barn- och ungdomsberedning har fått uppdraget att i samverkan
med övriga beredningar upprätta en konkret handlingsplan för
samordnat länsstöd.
Styrelsen beslutade att rekommendera kommuner och landsting att anta
överenskommelsen i sina respektive församlingar.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 28 oktober 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att barn- och ungdomspolitiska programmet,
inklusive handlingsplan, redovisas som meddelande under nästa
kommunstyrelsesammanträde.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkande.

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar ”Överenskommelse om samverkan
kring utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos
barn och unga åren 2015-2018”.
2. Barn- och ungdomspolitiska programmet, inklusive
handlingsplan, redovisas som meddelande under nästa
kommunstyrelsesammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-11-17

§ 135 (forts.)
Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Personalchefen
Kommunstyrelsens utskott bifogas: ”Överenskommelse om samverkan
kring utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och
unga åren 2015-2018”.
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 136

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Sammanträdesplan för 2015
Dnr 2014.0275.913

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Förslaget innehåller även datum för allmänna utskottets
utvecklingskonferens som brukar hållas ett par veckor före
budgetberedningen.
Förslaget innehåller inte datum för kommunfullmäktiges temamöte som
brukar hållas i början av februari.
Allmänna utskottet har fattat beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 29 oktober 2014, § 107.

Beslut
Förslag till sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsen antas.
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige antas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 137

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Studiebesök i kommunstyrelsens verksamheter
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny mandatperiod ges kommunstyrelsen möjligheten till
studiebesök i kommunstyrelsens verksamheter.
Datum och plats för respektive besök kommer framgå i framtida
kallelser till kommunstyrelsens sammanträden.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Kopia till:
Kommunchefen
Socialchefen
Ingrid Nord
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 138

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Tillämpning i bestämmelser om ersättningar för
förtroendevalda som är egenföretagare
Dnr 2014.0281.902

Sammanfattning av ärendet
Ett förtydligande av tillämpning behöver göras i bestämmelser om
ersättningar för förtroendevalda gällande förlorad arbetsinkomst för egna
företagare:
Revisor skriver ett intyg med gällande årsinkomst, alternativt lämnas
ett utdrag med årsinkomst från försäkringskassan.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 29 oktober 2014, § 110.
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 28 oktober 2014.

Yrkanden
Johan Stråhle (S) yrkar tillägg i beslutsförslaget enligt följande:
För förtroendevalda som
1. har sin huvudsakliga sysselsättning och försörjning via registrerad
enskild firma eller annan bolagsform där lönen och årsinkomst inte kan
fastställas innan årets slut
och
2. har haft en förkortad arbetsdag och därmed förlorad arbetsinkomst.
kan revisorsintyg eller motsvarande ersättas av en schablonberäkning
baserad på en månadslön före skatt om 24.000 kr och normal heltid om
173 timmar per månad. Beloppet justeras årligen motsvarande samma
procentsats och med revideringsdatum som förhandlats fram i snitt efter
kommunens löneförhandlingar, med det fackförbund som vid det
tillfället har flest antal medlemmar anställda av Norbergs kommun.
Stig Bergman (V) yrkar bifall till Stråhles tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-11-17

§ 138 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillämpa följande i bestämmelser om
ersättningar för förtroendevalda som är egenföretagare:
1. Revisor skriver ett intyg med gällande årsinkomst.
och/eller
2. Ett utdrag med årsinkomst lämnas från försäkringskassan.
Kommunstyrelsen beslutar även att för förtroendevalda som:
a. Har sin huvudsakliga sysselsättning och försörjning via
registrerad enskild firma eller annan bolagsform där lönen
och årsinkomst inte kan fastställas innan årets slut,
och
b. har haft en förkortad arbetsdag och därmed förlorad
arbetsinkomst,
3. Kan revisorsintyg eller motsvarande ersättas av en
schablonberäkning baserad på en månadslön före skatt om 24
000 kr och normal heltid om 173 timmar per månad. Beloppet
justeras årligen motsvarande samma procentsats och med
revideringsdatum som förhandlats fram i snitt efter kommunens
löneförhandlingar, med det fackförbund som vid det tillfället har
flest antal medlemmar anställda av Norbergs kommun.

Kopia till:
Kommunchef
Kommunstyrelsens utskott
Lönechefen
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 139

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Utbetalning av kommunalt partistöd
Dnr 2014.0227.104

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige (KF) ska med anledning av nya regler för
kommunalt partistöd i kommunallagen anta nya lokala regler. Enligt
förslagets 5 § ska partistöd betalas ut årligt i förskott under februari
månad efter beslut av KF.
Ledningskontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av partistöd
2015.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd utbetalas enligt följande:
a. Socialdemokraterna: 48 000 kr.
b. Vänsterpartiet: 33 000 kr.
c. Sverigedemokraterna 24 000 kr.
d. Partiet för Norbergs framtid 18 000 kr.
e. Moderaterna 18 000 kr.
f. Centerpartiet 18 000 kr.
g. Folkpartiet 15 000 kr.
h. Miljöpartiet 15 000 kr.
2. Utbetalningsbeslutet gäller under förutsättning att respektive
parti har inkommit med partiets organisationsnummer, uppgift
om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto samt
aktuella kontaktuppgifter för partiet. Uppgifterna lämnas till
ledningskontoret.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-17

Kommunstyrelsen

§ 140

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2014.0001.942
Nr

Beslut
Ordförandebeslut med
stöd av
kommunstyrelsens
delegationsordning bilaga
5, delen brådskande
ärenden, beslut med
anledning av akut
lokalbrist inom
förskolan.

Beslutsdatum Delegat
2014-11-03
Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisat delegationsbeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 141

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Revidering i kommunstyrelsens
delegationsordning för ordförandebeslut
Dnr 2013.0147.534

Sammanfattning av ärendet
Delegationsordning finns för kommunstyrelsen. Bilaga 5 är
delegationsordning för allmänna utskottets ansvarsområde samt
brådskande ärenden (ordförandebeslut).
Ledningskontoret har i samverkan med styrelsens presidium arbetat fram
underlag för reviderade delegationsbefogenheter för dem med anledning
av gjorda val.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2014.

Beslut
1. Reviderat förslag till delegationsordning nummer fem för
allmänna utskottets ansvarsområde, samt brådskande ärenden
gällande ordförandebeslut antas.
2. Ändringen i delegationsordningen gäller omgående.

Kopia till:
Ledningskontoret
Kent Persson, ordförande allmänna utskottet, bifogas: bilaga 5 för
allmänna utskottets ansvarsområde.
Åsa Eriksson, vice ordförande allmänna utskottet, bifogas: bilaga 5 för
allmänna utskottets ansvarsområde.
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 142

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Val samt hänskjutande av val till
brottsförebyggande rådet för mandatperioden 20
oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska bestå av ledamöter från
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott. Kommunstyrelsen
ska välja en ordförande/sammankallande samt en ersättare för denne att
tjänstgöra i brottsförebyggande rådet. Representanter från
kommunstyrelsens utskott ska vara 1 ledamot samt 1 ersättare från
vartdera utskott.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar Åsa Eriksson (S) som
ordförande/sammankallande samt Kent Persson (V) som ersättare för
ordföranden, samt att övriga val hänskjuts till respektive utskott.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
1. Till ordförande/sammankallande i brottsförebyggande rådet för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång utses:
- Åsa Eriksson (S)
2. Till ersättare för ordföranden i brottsförebyggande rådet under
perioden utses:
- Kent Persson (V)
3. Val av representanter och ersättare från kommunstyrelsens
utskott hänskjuts till respektive utskott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-11-17

§ 142 (forts.)
Kopia till:
De valda
Brottsförebyggande rådet
Kommunstyrelsens utskott
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 143

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Hänskjutande av val till kommunala
pensionärsrådet för mandatperioden 20 oktober
2014 intill det sammanträde då val förrättas nästa
gång
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet ska bestå av 1 ordinarie ledamot samt 1
ersättare vardera från följande utskott respektive samverkansorgan:
socialutskottet, allmänna utskottet samt norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK). Ledamoten från socialutskottet ska
vara ordförande.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att valen till kommunala pensionärsrådet
hänskjuts till respektive utskott och samverkansorgan.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Val av representanter till kommunala pensionärsrådet hänskjuts till
respektive utskott och samverkansorgan.

Kopia till:
Kommunala pensionärsrådet
Socialutskottet
Allmänna utskottet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 144

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Hänskjutande av val till Norberg kommuns råd
för funktionsnedsatta för mandatperioden 20
oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta ska bestå av 1 ordinarie
ledamot samt 1 ersättare vardera från följande utskott respektive
samverkansorgan: socialutskottet, barn- och utbildningsutskottet,
allmänna utskottet samt norra Västmanlands kommunalteknikförbund
(NVK). Ledamoten från socialutskottet ska vara ordförande.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att valen till Norberg kommuns råd för
funktionsnedsatta hänskjuts till respektive utskott och samverkansorgan
att fatta beslut om.
Elizabeth Pettersson yrkar bifall till Erikssons yrkande med tillägget att
ledningskontoret ges i uppdrag att utreda hur kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet kan ingå Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
1. Val av representanter och ersättare till Norberg kommuns råd för
funktionsnedsatta hänskjuts till respektive utskott och
samverkansorgan att fatta beslut om.
2. Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda hur kultur-, idrottsoch fritidsutskottet kan ingå Norberg kommuns råd för
funktionsnedsatta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-11-17

§ 144 (forts.)

Kopia till:
Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Allmänna utskottet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Valpärmen
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 145

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Val till näringslivsrådet för mandatperioden 20
oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsrådet ska bestå av 2 ledamöter samt 2 ersättare från
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar Åsa Eriksson (S) och Kent Persson (V) som
ordinarie ledamöter av näringslivsrådet.
Elizabeth Pettersson (S) yrkar Johan Stråhle (S) som ersättare.
Ulrika Gomm (V) yrkar Ulrica Persson (V) som ersättare.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
1. Till ordinarie ledamöter i näringslivsrådet för mandatperioden 20
oktober 2014 intill det sammanträde då val förrättas nästa gång
utses:
- Åsa Eriksson (S)
- Kent Persson (V)
2. Till ersättare i näringslivsrådet under perioden utses:
- Johan Stråhle (S)
- Ulrica Persson (V)

Kopia till:
De valda
Näringslivsrådet
Tillväxtgruppen
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 146

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Val av kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor/infrastrukturgruppen för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det
sammanträde då val förrättas nästa gång
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor/infrastrukturgruppen ska bestå av 3 representanter
samt 3 personliga ersättare från kommunstyrelsen.

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar Kent Persson (V) som representant samt Lisa
Bäckman (V) som personlig ersättare.
Johan Stråhle (S) yrkar Åsa Eriksson (S) som representant samt Björn
Larsson Björnberg (S) som personlig ersättare.
Lars Persson (PNF) yrkar Lars Persson (PNF) som representant.
Stefan Vestling (SD) yrkar Stefan Vestling (SD) som personlig ersättare.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
1. Till representanter av kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor/infrastrukturgruppen för mandatperioden 20
oktober 2014 intill det sammanträde då val förrättas nästa gång
utses:
- Åsa Eriksson (S)
- Kent Persson (V)
- Lars Persson (PNF)
2. Till personliga ersättare i kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor/infrastrukturgruppen under perioden utses:
- Björn Larsson Björnberg (S)
- Lisa Bäckman (V)
- Stefan Vestling (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-11-17

§ 146 (forts.)

Kopia till:
De valda
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor/infrastrukturgruppen
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 147

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Hänskjutande av val till kommunstyrelsens barnoch utbildningsutskott
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet har under föregående mandatperiod
genomfört val av ledamöter till stiftelsen John Bromans fond, stiftelsen
samfond 2 och representanter vid skolavslutning.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att valen hänskjuts till barn- och
utbildningsutskottet att fatta beslut om under förutsättning att
erforderliga beslut fattas.

Beslut
Valen hänskjuts till barn- och utbildningsutskottet att fatta beslut om
under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 148

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Hänskjutande av val till kommunstyrelsens
kultur-, idrotts- och fritidsutskott
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har under föregående mandatperiod
genomfört val av ledamöter till Flikens vägsamfällighet, stipendium,
stiftelsen Ekomuseum Bergslagen, Karbennings fiskevårdsområde,
Trättens fiskevårdsområde, lotterikontrollant och fastställande av
bidragsbelopp.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att valen hänskjuts till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet att fatta beslut om under förutsättning att erforderliga
beslut fattas.

Beslut
Valen hänskjuts till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet att fatta beslut
om under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 149

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Förslag till kommunfullmäktige om extra
sammanträde i januari med anledning av
tilläggsbudget
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av regeringens budgetförslag, som innehåller riktade
satsningar till kommunerna, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att
hålla ett extra sammanträde i januari 2015 med anledning av
tilläggsbudget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivning den 5 november 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra sammanträde i januari 2015
med anledning av tilläggsbudget.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 150

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Norberg kommuns medlemskap i
kulturarvsportalen
Dnr 2014.0307.870

Sammanfattning av ärendet
Landstinget i Västmanland föreslår en överenskommelse om att driva,
utveckla och förvalta en webbportal om det västmanländska kulturarvet.
Webbportalen ska främja att ett levande kulturarv bevaras, används och
utvecklas.
Kommunerna föreslås finansiera med en krona per kommuninvånare
och år. Landstinget med en krona per länsinvånare och år.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6
november 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Landstinget
Västmanland och övriga kommuner i Västmanland om medverkan i
arbetet med Kulturarvsportalen enligt det förelagda förslaget till avtal.
Överenskommelsen gäller den 1 januari 2015 – 31 december 2018. För
tid därefter ska ny överenskommelse träffas.
Kostnaden cirka 6 000 kronor per år för de aktuella fyra åren tas från
medlemsavgifter.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Landstinget Västmanland
Övriga kommuner i Västmanland
Kulturarvsportalen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(40)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-17

Kommunstyrelsen

§ 151

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Sekretessförklaring.
 Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
 Lönekartläggning 2014.
 Överenskommelse offentlig toalett den 18 september 2014.
 Uppsägning av offentlig toalett den 18 september 2014.
 Information sinnenas trädgård.
 Socialutskottets mål och budget 2015-2017.
 Situationen kring SFI och speciellt SFI för anläggningsboende
med uppehållstillstånd den 28 oktober 2014.
 Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2014.
 Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 28
oktober 2014.
 Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 29 oktober
2014.
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den
30 oktober 2014.
Muntliga meddelanden:






Kommunstyrelsens ordförande (KSO) deltar vid länsstyrelsens
tackceremoni angående skogsbranden.
KSO deltar i ett lokalt demokratiprojekt i Zambia.
Den 7 november deltog KSO på sammanträde i Gimo för att
dela med sig av kommunens skogsbrandserfarenheter för
Uppsala läns beredskapsorganisation.
KSO har lagt fram ett förslag avseende strukturfondsprojekt för
Västmanlands kommuner och landsting och Leader Bergslagen.
Ekonomiuppföljning per 30 oktober.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Revidering av Norberg kommuns energi- och
klimatstrategi
Dnr 2014.0308.430

Sammanfattning av ärendet
Energi- och klimatstrategin omfattar perioden 2010-2021 och ska
revideras en gång per mandatperiod. Kommunstyrelsen ansvarar för att
revideringen sker.

Beslutsunderlag
Energi- och klimatstrategi för Norbergs kommun 2011-2020, del 2
beslutsdel, antagen av kommunfullmäktige den 1 november 2010, § 113.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar kommunstyrelsen att uppdra åt ledningskontoret
att komma med förslag på hur revideringen av energi- och
klimatstrategin kan gå till.
Lars Persson (PNF) yrkar bifall till Erikssons yrkande med tillägget att
uppföljning av måluppfyllelse ska läggas till ledningskontorets uppdrag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att komma med förslag
till hur revidering och uppföljning av måluppfyllelse för energi- och
klimatstrategin kan gå till.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 153

Sammanträdesdatum
2014-11-17

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 9 oktober 2014.

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 154

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Medborgarförslag under beredning
Dnr 2014.0172.914

Sammanfattning av ärendet
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 9 oktober 2014.

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 155

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Delårsrapport med revisionsutlåtande för södra
Dalarnas räddningstjänstförbund
Dnr 2014.0279.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund (SDR) har inkommit med en
delårsrapport med revisionsutlåtande. Resultat för perioden är -150 tkr
och prognostiserat årsresultat är -190 tkr.

Beslutsunderlag
SDR:s delårsrapport med revisionsutlåtande, inkommen den 22 oktober
2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapporten med tillhörande
revisionsutlåtande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 156

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Delårsrapport med revisionsutlåtande för norra
Västmanlands utbildningsförbund
Dnr 2014.0139.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) har inkommit med en
delårsrapport per den 31 augusti 2014 med tillhörande
revisionsutlåtande. Resultat per den 31 augusti är 757 tkr och prognosen
för verksamhetsåret är 149 tkr.

Beslutsunderlag
NVU:s delårsrapport, inkommen den 4 november 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapporten med tillhörande
revisionsutlåtande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 157

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Delårsrapport med revisionsutlåtande för
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Dnr 2014.0262.400

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (V-Dala) har
inkommit med en delårsrapport per den 31 augusti 2014. Nämnden
ligger efter augusti månads utgång med ett överskott på 593 tkr jämfört
med budget. Vid fördelningen mellan kommunerna ligger Norberg på 54
tkr. Årsprognos är en budget i balans dock kan ett visst överskott inte
uteslutas.
Till delårsrapporten bifogas revisionsutlåtande från Avesta kommuns
revison.

Beslutsunderlag
V-Dala:s delårsrapport, inkommen den 14 oktober 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapporten med tillhörande
revisionsutlåtande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 158

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Delårsrapport för Västmanlands
samordningsförbund
Dnr 2014.0310.106

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport per den 31 augusti för Västmanlands samordningsförbund
har ännu inte inkommit till kommunen.

Beslutsunderlag
-

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige tar del av rapporten under
försättning att rapporten har inkommit till kommunfullmäktiges
beredning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapporten under försättning att rapporten
har inkommit till kommunfullmäktiges beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 159

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Delårsrapport för gemensamma nämnden
Dnr 2014.0311.701

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport per den 31 augusti för gemensamma nämnden har ännu
inte inkommit till kommunen.

Beslutsunderlag
-

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige tar del av rapporten under
försättning att rapporten har inkommit till kommunfullmäktiges
beredning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av rapporten under försättning att rapporten
har inkommit till kommunfullmäktiges beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 160

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Information om styrelseuppdrag för Bergkraft
Bergslagen ekonomisk förening
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsens ordförande har blivit invald i
styrelsen för Bergkraft Bergslagen ekonomisk förening så föredras
information om föreningen m.m.

Beslutsunderlag
Stadgar för Bergkraft Bergslagen ekonomisk förening, antagna vid
konstituerande stämma den 28 september 2009.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(40)

