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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 13 april 2015,
klockan 14.00–17.25.
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kommunsekreterare, Olle Rahm (s), ersättare, Torsten Jansson
(s), ersättare, Nancy Ibarra (v), ersättare, Ann-Marie Andersson
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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 13 april 2015,
klockan 14.00–17.25.
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Åsa Eriksson (s), ordförande, Kent Persson (v), vice ordförande,
Rickard Gillman (s), ersättare, §§ 16-23, Kent Christensen (s), §§
24-59, Elizabeth Pettersson (s), Gunnar Tiger (s), Johanna Odö
(s), Johan Stråhle (s), Henrik Dömstedt (v), Stefan Vestling (sd),
Mikael Bolinder (m), Lars Persson (pnf), Stig Bergman (v),
ersättare, Fredrik Johansson (v), ersättare .

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Caroline Persson, administrativ
chef/kommunsekreterare, Andreas Johansson,
kommunsekreterare, Annika Hedberg Roth (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

Johan Stråhle

Justeringsdatum

2015-04-21
§§ 16-26

Underskrifter

§§ 28-59

Sekreterare

Andreas Johansson
Ordförande

Åsa Eriksson
Justerare

Johan Stråhle
ANSLAG/BEVIS
Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Andreas Johansson

Justerare
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§ 16

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – Äskande från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, tas upp
som punkt nummer 44.
Extra ärende – Samordnad verksamhet för Avesta kommun och
Norbergs kommun för kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten, tas upp
som punkt nummer 45.
Extra ärende – Inbjudan till samråd från Norra Västmanlands
samordningsförbund, tas upp som punkt nummer 46.
Punkt nummer 6, betyg i årskurs 4, utgår.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 17

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Nedläggning av faderskapsutredning 1
Dnr 2014.0252.759

Sammanfattning av ärendet
Det framkommer i samtal med försäkringskassan att de saknar
handlingar som bekräftar vem som är far till NN. Socialförvaltningen har
skyldighet att försöka utreda vem som är far till ett barn (2 kap 1 § FB).
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga ner påbörjad
faderskapsutredning. Beslutat fattas med stöd av 2 kap. 7 §
föräldrabalken.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 16 december 2014, § 191.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ner påbörjad faderskapsutredning
avseende NN då det visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för
att bedöma faderskapet samt att det framstår som utsiktslöst att försöka
få faderskapet fastställt av domstol.

Kopia till:
Marina Dickfors
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Nedläggning av faderskapsutredning 2
Dnr 2014.0252.759

Sammanfattning av ärendet
Det framkommer i samtal med försäkringskassan att de saknar
handlingar som bekräftar vem som är far till NN. Socialförvaltningen har
skyldighet att försöka utreda vem som är far till ett barn (2 kap 1 § FB).
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga ner påbörjad
faderskapsutredning. Beslutat fattas med stöd av 2 kap. 7 §
föräldrabalken.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 16 december 2014, § 192.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ner påbörjad faderskapsutredning
avseende NN då det visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för
att bedöma faderskapet samt att det framstår som utsiktslöst att försöka
få faderskapet fastställt av domstol.

Kopia till:
Marina Dickfors
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 19

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Redovisning av skolans arbete för likabehandling
Dnr 2015.0058.600

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2015, § 15, beslutades
det att till nästkommande sammanträde bjuda in företrädare från barnoch utbildningsutskottet samt dess förvaltning för att berätta om sitt
arbete med likabehandling och mot kränkningar.
Kjell Andersson, rektor Centralskolan, Anna-Maria Lundström, kurator,
Camilla Hultqvist, lärare Källskolan, Anna Nielsen, beteendepedagog och
Robert Kronlund, elevstödjare, framställer muntlig föredragning för
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 9 februari 2015, § 15.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 20

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Kostorganisation
Dnr 2015.0110.947

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet har tilldelats 200 000
kronor respektive år 2015-2017 av kommunstyrelsens utvecklingsmedel
för kostutveckling.
En kostchef har anställts i Norbergs kommun på 75 %. För att få en
effektiv organisation har alla kostnader för kommunens kök slagits
samman i en gemensam budget. Eftersom barn- och
utbildningsförvaltningen sedan tidigare hade störst budget för köken har
kostchefen med tillhörande budget lagts under barn- och
utbildningsutskottet. Budgeten för BUU utökas härmed med cirka 1
miljon kronor, den totala budgeten för kostorganisationen blir 6 584 000
kronor.
En oro framfördes från BUU att eventuella kostnadsökningar kommer
att tas från barn- och utbildningsutskottets befintliga budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-02-25
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 10 mars
2015, § 23.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kopia till:
Ingrid Nord
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 21

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Rekrytering av förskollärare
Dnr 2015.0111.610

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har ansökt till Högskolan Dalarna om att bli
övningsförskola och övningsskola. Kommunen beviljades endast
övningsskola men ges tillfälle att ansöka om övningsförskola igen hösten
2015.
Då studerande till förskollärare måste göra sin praktik på en
övningsförskola kommer kommunen inte att få ta emot studenter under
deras praktik. Detta försvårar kommunens möjlighet att rekrytera
förskollärare.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 10 mars
2015, § 27.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och ställer sig bakom barnoch utbildningsutskottets förslag att kommunstyrelsens ordförande
uppdras att föra ärendet vidare till Västmanlands kommuner och
landsting.

Kopia till:
Ingrid Nord
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 22

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Revidering av delegationsordning för barn- och
utbildningsutskottet
Dnr 2015.0087.901

Sammanfattning av ärendet
Ytterliggare uppdatering av barn- och utbildningsutskottets
ansvarsområden i gällande delegationsordning behöver göras.
Små justeringar av delegationsordning antagen 2014-10-13 behöver
göras. Under Förskola ändras beslutsnivå från sektorchef till
förskolechef i punkt 4, 5, 7 och 10. I punkt 9 ändras beslutsnivå från
förskolechef till sektorchef. Under förskoleklass så stryks förskolechef
under punkt 1. Under grundskola ändras beslutsnivå från sektorchef till
rektor under punkt 3. Under fritidshem ändras punkt 1 till rektor, punkt
4 ändras till sektorchef.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 10 mars
2015, § 21.

Beslut
Kommunstyrelsen godtar förslagna förändringar i delegationsordningen.

Kopia till:
Ingrid Nord
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 23

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Norberg kommuns årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram ett förslag till
årsredovisning för Norbergs kommun 2014.
Norbergs kommun redovisar ett resultat på 6,5 mkr. I resultatet ingår
inga realisationsvinster.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Norbergs kommun, inkommen den 3 mars 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 15.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Norbergs kommuns årsredovisning för 2014 godkänns.
2. Kommunfullmäktige upphör med att avsätta 20 % av överskottet
för attraktivitetsåtgärder.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 24

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Hantering av över- och underskott 2014 och
hemställan om investeringsmedel
Dnr 2015.0101.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har hemställt hos
Norbergs kommun om tilläggsanslag 2015 i driftbudgeten samt om
överförande av ej rekvirerade medel för 2014. Barn- och
utbildningsutskottet och socialutskottet äskar att kvarvarande medel för
2014 överförs till 2015 års respektive budgetar.

Beslutsunderlag
NVK s sammanträdesprotokoll den 26 februari 2015, § 29.
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 10 mars
2015, § 12.
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015, § 5.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 16.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Kommunfullmäktige bifaller Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds hemställan om tilläggsanslag 2015 i
driftbudgeten för extra beläggningsunderhåll med anledning av
fiberutrullning motsvarande 2014 års överskott inom
gatuverksamheten med avrundat 2 800 kkr.
2. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2015 för
pågående ej avslutade investeringar för tillsammans 1 833,4 kkr
enligt sammanställning i NVK:s internbokslut.
3. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2015, i
NVK:s årsredovisning redovisar som ofördelat med 5 789,9 kkr,
att disponeras huvudsakligen enligt följande:
a. Pott för energieffektivisteringar – 3 159,0 kkr.
b. Ombyggnad gatubelysning – 500,0 kkr.
c. Kanalisation fiber till kommunens bostadsfastigheter – 700,0
kkr.
d. Oförutsett/ofördelat – 1 000,0 kkr.
e. Summa: 5 789,9 kkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-04-13

§ 24 (forts.)
4. Barn- och utbildningsutskottets äskande om överförande av
investeringsmedel om 201 kkr bifalls.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Motion om införande av reglemente för styrning
av indexbundna kommunala avgifter
Dnr 2014.0335.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde om att
införa ett reglemente för styrning av indexbundna kommunala avgifter.
För ärendets fortsatta beredning har förslaget skickats till Norra
Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE).
NVE föreslår att motionen avslås och att kommunen istället gör ett
tillägg i ekonomistyrningspolicyn.

Beslutsunderlag
Yttrande från NVE, ankommet den 11 mars 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 18.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Motionen avslås med hänvisning till förslagspunkt 2.
2. I ekonomistyrningspolicyn under rubriken anslagsbildning med
underrubriken intäkter görs följande tillägg:
- Avgifter och taxor räknas upp så att de följer
kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Avgiftens andel av
kostnaderna får inte tillåtas minska. Om avgiftsandelen tillåts
minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta.

Reservationer
Lars Persson (pnf) inkommer med skriftlig reservation mot beslutet
under sammanträdet enligt följande:
1. Motionen bör inte avslås utan att tjänsteskrivelse från NVE tagit
ställning till sakfrågorna i motionen.
2. En policyförändring bör inte genomföras som en ”biprodukt” av
en motion. De olika utskotten bör ha ges möjlighet att yttra sig.
Man bör även se över konsekvenserna för arbetet i
kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-04-13

§ 25 (forts.)

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 26

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Motion om gratisbuss i Norbergs kommun
Dnr 2014.0283.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde
angående gratisbuss inom Norbergs kommun.
Förslaget har skickats till infrastrukturgruppen för yttrande.
Allmänna utskottet har beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Motionen avslås.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag
Infrastrukturgruppens mötesanteckningar den 14 januari 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 22.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut med
ändringen att punkten 2 stryks.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Motionen avslås.

Reservationer
Stefan Vestling (sd) reserverar sig mot beslutet och inkommer före
justering med en skriftlig reservation.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 27

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Budget 2015, investeringsprojekt avseende
ombyggnad på Björkängens tillagningskök
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har inkommit från Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK).
Kommunstyrelsens ordförande redovisar muntligen positivt samråd med
kommunfullmäktiges ordförande rörande frågeställningen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från NVK, inkommit den 23 mars 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 37.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Medel från 2016 års investeringsbudget gällande ventilationsprojekt
överförs till 2015 för utförande samordnat med Björkängens
köksombyggnad, enligt NVK:s skrivelse 2015-03-18.
Beslutet fattas med omedelbar justering.

__________________
Ordförande
Åsa Eriksson

__________________
Justerare
Johan Stråhle

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 28

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Investeringsprojekt avseende
nybyggnad/ombyggnad till boende för
ensamkommande flyktingbarn
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har på uppdrag
från socialförvaltningen i Norberg utfört en projektering av att bygga om
ett sedan länge tomställt radhus på fastigheten Stutbo 1:92 vid
Skallberget till ett boende för ensamkommande flyktingbarn.
I kommunens investeringsbudget för 2015-2017 finns inga
investeringsmedel anslagna för ombyggnad/nybyggnad till boende för
ensamkommande flyktingbarn.
NVK har upprättat två förslag till beslut i hur man kan gå vidare med
frågan.

Beslutsunderlag
Skrivelse från NVK, inkommit den 23 mars 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 38.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets beslutsförslag med
tillägg i punkt 1, på Skallberget, så att punkten 1 lyder såhär:
1. Bifall till NVKs förslag till konvertering av aktuell fastighet på
Skallberget till en kostnad av 7,6 miljoner kronor.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Bifall till NVKs förslag till konvertering av aktuell fastighet på
Skallberget till en kostnad av 7,6 miljoner kronor.
2. Avskrivningstiden bestäms till 10 år.
3. Projektet finansieras genom utökad investeringsbudget med
NVK som utförare. Utökad investeringsbudget finansieras via
ianspråktagande av kommunens överlikviditet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-04-13

§ 28 (forts.)

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 29

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Norra Västmanlands utbildningsförbunds
årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0093.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) redovisar ett positivt
resultat om 29 kkr. Vissa redaktionella ändringar skall genomföras men
som inte påverkar resultatet.
Förbundet äskar att överskottet överförs i ny räkning.

Beslutsunderlag
NVU: s sammanträdesprotokoll den 9 mars 2015, § 4.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Norra Västmanlands utbildningsförbunds årsredovisning för
2014 godkänns.
2. Överförandet om 29 kkr bifalls.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 30

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds
årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0101.301

Sammanfattning av ärendet
Resultatet för 2014 visar ett resultat före bokslutsdispositioner på 31, 8
Mkr. För Norberg kommuns del uppgår överskottet till 6, 7 Mkr.

Beslutsunderlag
NVK: s sammanträdesprotokoll den 26 februari 2015, § 29.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att ärendet bordläggs tills vidare granskning är
genomförd.

Beslut
Ärendet bordläggs tills vidare granskning är genomförd.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 31

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds
årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0150.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund (SDR) har den 30 mars 2015
inkommit med årsredovisning för 2014.

Beslutsunderlag
SDR: s årsredovisning 2014, inkommen den 30 mars 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2014
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 32

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning
för 2014
Dnr 2015.0007.942

Sammanfattning av ärendet
Under 2014 redovisar verksamheten ett underskott på 152 778, 58
kronor. Den slutliga debiteringen till respektive medverkande kommun,
kommunalförbund, bolag m.m. har avräknats mot verkligt utbetalade
löner under 2014 vilket innebar en viss förändring i förhållande till
fördelningen under året.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna lönenämnds sammanträdesprotokoll den 11 mars
2015, § 2.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för 2014 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 33

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Norra Västmanlands ekonominämnds
årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0092.942

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten visar ett överskott på 418 000 kronor, vilket innebär en
prognostiserad återbetalning på 188 000 kronor för Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands ekonominämnds sammanträdesprotokoll den 25
februari 2015, § 1.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Norra Västmanlands ekonominämnds årsredovisning för 2014
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 34

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Gemensamma hjälpmedelsnämndens
årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0102.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2014 visar ett
positivt resultat om 3,9 mkr.

Beslutsunderlag
Gemensamma hjälpmedelsnämndens sammanträdesprotokoll den 13
februari 2015, § 9.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2014 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 35

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Norra Västmanlands samordningsförbunds
årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0053.106

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten visar ett negativt resultat om 1 179 kkr med ett budgeterat
negativt resultat om 2 178 kkr.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands samordningsförbunds årsredovisning 2014,
inkommen den 27 mars 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Norra Västmanlands samordningsförbunds årsredovisning för 2014
godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 36

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Tillväxtgruppen norra Västmanlands
årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0153.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen norra Västmanlands (TVG) årsredovisning för 2014
visar ett negativt resultat om 34 kkr.

Beslutsunderlag
TVG: s årsredovisning 2014, inkommen den 31 mars 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Kommunfullmäktige tar del av årsredovisning 2014 för Tillväxtgruppen
norra Västmanland.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 37

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds årsredovisning för 2014
Dnr 2015.0054.400

Sammanfattning av ärendet
Nämnden ligger vid bokslut 2014 med ett överskott på 1 289 tkr jämfört
med budget och för Norberg kommuns del så ligger överskottet på 123
tkr.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015, § 3.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för
2014 godkänns.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(55)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-13

Kommunstyrelsen

§ 38

Redovisning av ordförandebeslut
Dnr 2013.0147.534
Nr
1.

Beslut
Frångång av beslut om
microtrenching.

Beslutsdatum Delegat
2015-04-07
Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens
ordförande

2.

Äskande av medel.

2015-04-01

Elizabeth
Pettersson, kultur, idrotts- och
fritidsutskottets
ordförande

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade ordförandebeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 39

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Meddelanden
Skriftliga meddelanden:
 Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 10
mars 2015.
 Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 20
januari 2015.
 Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 17 februari 2015.
 Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015.
 Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den
4 februari 2015.
 PwC rapport, genomlysning av Norra Västmanlands
utbildningsförbund, daterad februari 2015.
 Region Västmanland nyhetsbrev 1, daterad den 8 april 2015.
Muntliga meddelanden:
 Sektorchef Ingrid Nord informerar om att en ny rektor för
Centralskolan har anställts.
 Ordinarie ledamöter i allmänna utskottet inbjuds till diskussion
om vad ägarkommunerna vill med Norra Västmanlands
utbildningsförbund den 3 juni.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden och delger
kommunfullmäktige PwC-rapporten om Norra Västmanlands
utbildningsförbund som ett meddelande.

Kopia till:
Kommunsekreteraren

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 40

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Skrivelse från föreningar angående idrottshall
Dnr 2013.0149.821

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse med ett antal frågor har inkommit till Norbergs kommun
från Idrottshallsgruppen den 24 mars 2015 där gruppen önskar besked
av kommunstyrelsen gällande dessa frågor.
Lars-Erik Karlsson från idrottshallgruppen föredrar ärendet för
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse, inkommen den 24 mars 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar följande:
1. Som inriktningsbeslut är kommunstyrelsen beredd att ställa sig
bakom ett amorterings- och räntefritt lån/kontantbidrag på 10
Mkr till byggande av idrottshall, under förutsättning att övrig
finansiering och en hållbar driftbudget kan presenteras.
2. Kommunstyrelsen är inte emot att uppföra en idrottshall på
marken Kronan.
3. Kommunen kan tänka sig att upplåta marken för en idrottshall i
minst 10 år.
Johan Stråhle (s) yrkar bifall till Erikssons yrkande med tillägg, en ny
punkt 4, med följande lydelse:
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning att biträda föreningarna i framtagande av
kalkyl och driftbudget för idrottshall.
Stefan Vestling (sd) yrkar bifall till Stråhles tilläggsyrkande.
Kent Persson (v) yrkar avslag på Erikssons beslutspunkt nummer 1.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons yrkande punkt nummer 1
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(55)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-13

Kommunstyrelsen

§ 40 (forts.)
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning.
Ja-röst till bifall av Erikssons yrkande.
Nej-röst för avslag av Erikssons yrkande.
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att Erikssons
yrkande bifalls enligt nedanstående tabell.
§
Ledamot/
tjänstgörande ersättare
Åsa Eriksson (s)
Kent Christensen (s)
Elizabeth Pettersson (s)
Gunnar Tiger (s)
Johanna Odö (s)
Johan Stråhle (s)
Kent Persson (v)
Stig Bergman (v)
Fredrik Johansson (v)
Henrik Dömstedt (v)
Stefan Vestling (sd)
Mikael Bolinder (m)
Lars Persson (pnf)

Ja-röst
(bifall)
X
X
X
X
X
X

Nej-röst
(avslag)

X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkterna 2, 3 och 4, och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena.

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-04-13

§ 40 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Som inriktningsbeslut är kommunstyrelsen beredd att ställa sig
bakom ett amorterings- och räntefritt lån/kontantbidrag på 10
Mkr till byggande av idrottshall, under förutsättning att övrig
finansiering och en hållbar driftbudget kan presenteras.
2. Kommunstyrelsen är inte emot att uppföra en idrottshall på
marken Kronan.
3. Kommunen kan tänka sig att upplåta marken för en idrottshall i
minst 10 år.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning att biträda föreningarna i framtagande av
kalkyl och driftbudget för idrottshall.

Reservationer
Kent Persson (v), Stig Bergman (v), Fredrik Johansson (v), Henrik
Dömstedt (v) och Lars Persson (pnf) meddelar reservation mot beslutet.

Kopia till:
Lars-Erik Karlsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 41

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Missiv från Fagersta kommunrevisorer och PwC:s
utredning kring ersättningar betalda till Norra
Västmanlands kommunalteknikförbunds
förbundschef
Dnr 2015.0099.301

Sammanfattning av ärendet
Revisorskollegiet i Fagersta kommun har upprättat ett missiv på den
rapport som PwC tidigare upprättat.
Kommunstyrelsen i Fagersta kommun har den 7 april 2015, § 126, bland
annat beslutat följande:
3. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att rådgöra med lämplig
kompetens för att avgöra om ingångna pensionsavtal och tillägg
följer de bestämmelser och regler som gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att låta någon juridisk
kompetens avgöra om lagbrott förekommit.

Beslutsunderlag
Missiv, Fagersta kommun, revisorskollegiet, inkommet den 26 mars
2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar följande:
1. Under förutsättning att, rådgörande med lämplig kompetens för
att avgöra om ingångna pensionsavtal och tillägg följer de
bestämmelser som gäller och att uppdra åt någon juridisk
kompetens avgöra om lagbrott förekommit, kan göras
tillsammans mellan Fagersta och Norbergs kommuner så
delfinansierar Norbergs kommun en eventuell utredningskostnad
med ett kostnadstak om 50 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
företräda kommunen i den vidare diskussionen av frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-04-13

§ 41 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Under förutsättning att, rådgörande med lämplig kompetens för
att avgöra om ingångna pensionsavtal och tillägg följer de
bestämmelser som gäller och att uppdra åt någon juridisk
kompetens avgöra om lagbrott förekommit, kan göras
tillsammans mellan Fagersta och Norbergs kommuner så
delfinansierar Norbergs kommun en eventuell utredningskostnad
med ett kostnadstak om 50 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
företräda kommunen i den vidare diskussionen av frågan.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande
Fagersta kommun, kommunstyrelsen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 42

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Internkontrollplan 2015
Dnr 2015.0119.901

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammantagen internkontrollplan för 2015 redovisas per
utskott. Delplanerna är framtagna av förvaltningen och i något fall även
behandlat av berört utskott. Delplanerna följs upp av respektive utskott.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan för 2015.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 43

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Permutation av socialutskottets stiftelser
Dnr 2014.0151.700, 2014.0186.700, 2014.0187.700

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott (SU) förvaltar i dagsläget tre stiftelser,
Samfond 1, Samfond 3 och Lymansfond. Ny lagstiftning kräver att alla
aktiva stiftelser registreras hos Länsstyrelsen från och med 1 januari
2016, kraven för redovisning och revision skärps därmed. SU: s stiftelser
är idag inte registrerade hos Länsstyrelsen.
För att på sikt avveckla stiftelserna bör inte SU fortsätta avsätta del av
avkastningen till kapitalet för Stiftelserna Samfond 1 och Lymans fond
utan istället dela ut hela avkastningen. SU bör verka för permutation hos
Kammarkollegiet för att upphäva bestämmelsen som förbjuder
användning av stiftelsens kapital till fasta kostnader, så som
annonseringskostnader, revisionskostnader och andra administrativa
kostnader. Eventuella förändringar av urkunden (testmentet) måste alltid
godkännas av Kammarkollegiet.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015, § 2.
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015, § 3.
Tjänsteskrivelse, 18 januari 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att framöver endast använda det
korrekta namnet, Anders Johanssons minnesfond, samt att
ansöka om avslut av fonden hos Kammarkollegiet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte avsätta någon del av
avkastningen från fonderna till kapitalet samt att det tillåts ta
fasta kostnader direkt från kapitalet. Beslutet gäller Samfond 1,
Anders Johanssons minnesfond och Lymansfond.

Kopia till:
Respektive akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 44

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Taxor 2015, avseende serveringstillstånd samt
tillsynsavgifter för serveringstillstånd, folköl och
tobak
Dnr 2015.0041.702

Sammanfattning av ärendet
Avesta kommun höjde en del av sina taxor för serveringstillstånd 2014,
de kommer nu att använda samma taxor 2015. Norbergs kommun har
inte gjort några höjningar sedan 2013. Socialutskottet föreslår att
Norbergs kommun antar samma taxor som Avesta kommun tillämpar.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015, § 17.
Tjänsteskrivelse, 15 januari 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för 2015 i enlighet med
bilagt förslag ”Taxor-Styrelsebeslut”. Detta förslag överensstämmer med
det styrelsebeslut avseende dessa taxor som beslutats om i Avesta
kommun. Taxorna börjar gälla efter beslut i kommunfullmäktige.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade
Dnr 2014.0015.700

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För
kvartal 4 2014, finns sju icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 27 januari 2015, § 20.
Tjänsteskrivelse, 30 december 2014.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut
som lämnats till inspektionen för vård och omsorg IVO samt
kommunens revisorer.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Revidering av delegationsordningen för
socialutskottet
Dnr 2015.0063.750

Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen är inte aktuell utifrån den gällande lagstiftningen
inom alkoholområdet. Delegationsordningen behöver därför förnyas.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 17 februari 2015, § 37.
Tjänsteskrivelse, 2 februari 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ny delegationsordning för
socialutskottets ansvarsområde avseende ärenden gällande alkohollagen.

Kopia till:
Liselotte Eriksson
Cecilia Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Ansökan om medel för att kunna genomföra
förstudie mönsterarbetsplats
Dnr 2014.0212.902

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats tidigare och blivit beviljat 60 000 kronor. Tyvärr
kunde inte förstudien genomföras på grund av svårighet att rekrytera en
projektledare.
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 sociala sektorn.
För att göra en förstudie behövs en projektledare på cirka 25 %, 60 000
kronor.
Föreslås att 60 000 kronor anslås till en förstudie samt att medlen tas
från utvecklingsmedel 2015.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 19.
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 26 februari 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. 60 000 kronor anslås till en förstudie.
2. Medlen tas från utvecklingsmedel 2015.

Kopia till:
Personalchefen
Liselotte Eriksson
Mikael Björlestrand
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Norberg kommuns vikariekostnader
Dnr 2015.0146.902

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har betalat 15 252 507 kronor i tim- och
vikariekostnad för perioden 1 januari – 31 oktober 2014. Då två månader
saknas för 2014 bör cirka 300 000 kronor läggas till beloppet. Summan
för 2014 blir då cirka 15 552 507 kronor. Vid jämförelse med 2013
(helår) är summan 15 529 032 kronor.
På grund av att tim- och vikariekostnaderna är höga bör en vikariepool
inrättas. Syftet med att ha en pool är bland annat att höja kontinuiteten
och kompetensnivån samt att minska antalet timvikarier och därigenom
få en effektivare vikarietillsättning.
Föreslås att ett projekt med vikariepool inrättas under hösten 2015 med
cirka elva medarbetare. Projektet ska pågå under ett år.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 20.
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 11 februari 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar bifall till allmänna utskottets beslutsförslag med
tillägg, en ny punkt 2, med följande lydelse:
Efter att projektet pågått ett år ska en utvärdering ske. Utvärderingen
sker genom en jämförelse med tim- och vikariekostnader mellan åren.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Ett projekt med vikariepool inrättas under hösten 2015 med
cirka elva medarbetare. Projektet ska pågå under ett år.
2. Efter att projektet pågått ett år ska en utvärdering ske.
Utvärderingen sker genom en jämförelse med tim- och
vikariekostnader mellan åren.
Kopia till:
Kommunchefen
Sektorchefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Motion om webb-tv i samband med
kommunfullmäktiges sammanträden
Dnr 2014.0293.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde om att
sända webb-tv vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Förslaget har skickats vidare till Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) som avstod från att yttra sig i frågan.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till hur motionen kan bifallas.
Ledningskontoret har skickat ett antal frågor till NVK s IT-avdelning
som inkommit med svar.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 20.
NVK s IT-avdelnings yttrande, ankommet den 5 mars 2015.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Motionen bifalls i princip.
2. Frågan om finansiering av såväl investering (utrustning) som drift
(mjukvara) prövas i samband med budgetsammanträdet 2016.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Motion om inrättande av roterande
ordförandeskap m.m. mellan
medlemskommunerna i kommunalförbundet
Vafab miljö
Dnr 2015.0026.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit den 16 januari 2015 om inrättande av
roterande ordförandeskap m.m. mellan medlemskommunerna i
kommunalförbundet Vafab Miljö, ställd av Henning Bask (s).
Kommunstyrelsens ordförande anser att kommunfullmäktige bör avslå
motionen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 26.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 20 februari 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Motionen avslås.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

45(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Motion om bevakat övergångsställe i korsningen
Bergvägen/Järnvägsgatan
Dnr 2014.0287.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige i Norberg den 3
november 2014 om bevakat övergångsställe i korsningen
Bergvägen/Järnvägsgatan i Norberg, ställd av Mattias Björlestrand (c).
Motionen har remitterats till Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK).
Ledningskontoret yrkar i enlighet med NVK: s yttrande avslag på
motionen, men föreslår samtidigt att kommunfullmäktige fattar beslut
om att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att hos Trafikverket
påtala vikten av ett bevakat övergångsställe i korsningen
Bergvägen/Järnvägsgatan i Norberg.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 27.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2015.
NVK s yttrande ankommet den 9 februari 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets beslutsförslag med
ändringen att punkten 3, utgår.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Motionen avslås i enlighet med NVK: s yttrande.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande
att hos Trafikverket påtala vikten av ett bevakat övergångsställe i
korsningen Bergvägen/Järnvägsgatan i Norberg.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

46(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Motion om utskottens placering under
kommunstyrelsen istället för att vara nämnder
Dnr 2014.0292.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Stefan Vestling (SD) m.fl. den 5
november 2014, om att återinföra kommunstyrelsens utskott som
nämnder.
Nuvarande politisk organisation med utskott istället för nämnder trädde i
kraft den 1 januari 2011, med motsvarande förändringar på respektive
förvaltningssida.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 28.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer
Stefan Vestling (sd) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Mikael Bolinder (m) meddelar muntlig reservation mot beslutet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

47(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 53

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Uppdatering av lokala ordningsföreskrifter
Dnr 2015.0096.900

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2015, § 6, uppdrog
kommunstyrelsen åt ledningskontoret att uppdatera ordningsstadgarna
avseende badplatser. Det finns inget som heter ordningsstadgar längre
utan den korrekta benämningen är lokala ordningsföreskrifter (LOF).
Nuvarande (LOF) fastställdes den 9 december 2013, § 114, av
kommunfullmäktige. Nuvarande LOF saknar förbud avseende bad med
hund vid kommunens badplatser. Det är Länsstyrelsen i Västmanlands
län som godkänner eller upphäver LOF.
Ledningskontoret redovisar nu uppdraget samt har tagit fram
beslutsförslag för ärendets fortsatta behandling.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 30.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2015.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. I nuvarande lokala ordningsföreskrifter för Norbergs kommun,
under rubriken hundar, läggs till en ny paragraf 13 med följande
formulering:
- § 13. Det är förbjudet att bada med hund på kommunens
badplatser som i lokala ordningsföreskrifter är benämnda,
Campingbadet, Flikenbadet, Bågenbadet och Lillsjöbadet.
2. Förändringar görs också i paragrafernas numrering och i vissa
paragrafers innehåll så att tidigare syftningar i de lokala
ordningsföreskrifterna stämmer.
3. Lokala ordningsföreskrifter för Norbergs kommun skickas till
Länsstyrelsen för godkännande.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

48(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 54

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Dnr 2015.0095.900

Sammanfattning av ärendet
Ett cirkulär har inkommit från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
benämnt 14:58 Ett gemensamt förslag till reglemente för styrelsen och
övriga nämnder.
Ledningskontoret föreslår att allmänna utskottet föreslår
kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens presidium att
med biträde av ledningskontoret arbeta fram ett nytt förslag till
reglemente för kommunstyrelsen.
2. Ett nytt förslag ska presenteras för allmänna utskottet till senast i
oktober 2015.
3. Målsättningen är att reglementet ska träda i kraft den 1 januari
2016.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23, 25 mars 2015, § 31.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens presidium att
med bistånd av ledningskontoret arbeta fram ett nytt förslag till
reglemente för kommunstyrelsen.
2. Ett nytt förslag ska presenteras för allmänna utskottet till senast i
oktober 2015.
3. Målsättningen är att reglementet ska träda i kraft den 1 januari
2016.

Kopia till:
Åsa Eriksson
Kent Persson
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

49(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 55

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Val av ordinarie ledamot och ordförande i barnoch utbildningsutskottet
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval av ordinarie ledamot och ordförande i barn- och
utbildningsutskottet behöver förrättas.

Yrkanden
Johan Stråhle (s) yrkar Kent Christensen (s) till ordinarie ledamot och
ordförande i barn- och utbildningsutskottet.

Beslut
Till ordinarie ledamot och ordförande i barn- och utbildningsutskottet
för mandatperioden 2015-2018 utses:
- Kent Christensen
Tingsgatan 8 A
738 31, Norberg

Kopia till:
Kent Christensen
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

50(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 56

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Val av ersättare i barn- och utbildningsutskottet
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsutskottet behöver
förrättas.

Yrkanden
Elizabeth Pettersson (s) yrkar Ulf Olofsson (s) som ersättare i barn- och
utbildningsutskottet.

Beslut
Till ny ersättare i barn- och utbildningsutskottet för mandatperioden
2015-2018 utses:
- Ulf Olofsson
Klackbergsvägen 73
738 91, Norberg

Kopia till:
Ulf Olofsson
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

51(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Äskande från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Dnr 2014.0303.800

Sammanfattning av ärendet
KIFU beslutade 2014-14-02, § 61 att utse Lars-Erik Karlsson (s) och
områdeschef Ulf Öhman att ta kontakt med föreningen och bistå den
med en lösning. Efter samtal med föreningens representanter föreslår de
utsedda, att KIFU hos kommunstyrelsen äskar medel för att ekonomiskt
hjälpa föreningen. För att ge KS möjlighet att behandla ärendet i april tar
jag nedanstående ordförandebeslut.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet äskar 20 000 kronor för att
ekonomiskt hjälpa Norbergs hembygdsförening att hålla
caféverksamheten öppen alla dagar kl 12-16 under perioden 13 juni till
30 augusti.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, Elizabeth Pettersson, den 1 april 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar bifall till beslutsförslaget i ordförandebeslutet,
med tillägget att finansieringen sker genom kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen beviljar kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
äskande av 20 000 kronor för att ekonomiskt hjälpa Norbergs
hembygdsförening att hålla caféverksamheten öppen alla dagar kl
12-16 under perioden 13 juni till 30 augusti.
2. Finansieringen sker genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norbergs hembygdsförening
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

52(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 58

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Samordnad verksamhet för Avesta kommun och
Norbergs kommun för kultur-, idrotts- och
fritidsverksamheten
Dnr 2012.0077.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Avesta kommun har den 7 april 2015, § 42, fattat
följande beslut:
1. Kommunkansliet ges i uppdrag att anlita extern resurs för att
genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera
samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta
kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur
och sport exklusive anläggningar, under förutsättning av att
Norbergs kommun fattar motsvarande beslut.
2. Kostnaden för utredningen, som beräknas till 200 000 kronor
fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun.
3. Avesta kommuns kostnad finansieras inom kommunstyrelsens
ram.

Beslutsunderlag
Avesta kommuns sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, den 7 april
2015, § 42.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att
1. Kommunstyrelsen ansluter sig till Avesta kommuns
kommunstyrelsebeslut att anlita en extern resurs för att
genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera
samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta
kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur
och sport exklusive anläggningar.
2. Kostnaden för utredningen, som beräknas till 200 000 kronor
fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun.
3. Medlen för utredningen tas ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.

Justerare

Utdragsbestyrkande

53(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-04-13

§ 58 (forts.)
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta som
inriktningsbeslut att Avesta och Norbergs kommuner skall
samverka i de uppgifter som bildningsnämnden i Avesta
kommun har inom området kultur, idrott och fritid respektive
kultur- idrotts- och fritidsutskottet i kommunstyrelsen har i
Norbergs kommun. Samverkan skall inte omfatta
idrottsanläggningar. Beslutsunderlag tas fram i samverkan med
berörd personal.

Beslut
1. Kommunstyrelsen ansluter sig till Avesta kommuns
kommunstyrelsebeslut att anlita en extern resurs för att
genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera
samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta
kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur
och sport exklusive anläggningar.
2. Kostnaden för utredningen, som beräknas till 200 000 kronor
fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun.
3. Medlen för utredningen tas ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.
Förslag till kommunfullmäktige
4. Kommunfullmäktige beslutar som inriktningsbeslut att Avesta
och Norbergs kommuner skall samverka i de uppgifter som
bildningsnämnden i Avesta kommun har inom området kultur,
idrott och fritid respektive kultur- idrotts- och fritidsutskottet i
kommunstyrelsen har i Norbergs kommun. Samverkan skall inte
omfatta idrottsanläggningar. Beslutsunderlag tas fram i
samverkan med berörd personal.

Kopia till:
Avesta kommun, kommunstyrelsen
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

54(55)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 59

Sammanträdesdatum
2015-04-13

Inbjudan till samråd från Norra Västmanlands
samordningsförbund
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Norra Västmanlands samordningsförbund inkommen
den 27 mars 2015, står bland annat följande att läsa:
Då samrådsmötet med förbundsmedlemmarna kommer att diskutera
budget och verksamhet för kommande år, är det av största vikt att den
som representerar ägarna har mandat från sin myndighet.

Beslutsunderlag
Skrivelse, inkommen den 27 mars 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar att kommunstyrelsens ordförande ges mandatet
att företräda kommunen på Norra Västmanlands samordningsförbunds
samrådsmöte.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges mandatet att företräda kommunen på
Norra Västmanlands samordningsförbunds samrådsmöte.

Kopia till:
Norra Västmanlands samordningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

55(55)

