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Sammanträdesdatum
2011-09-05

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Måndagen den 5 september 2011, 17.30–19.25

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson
(S), Christer Filipsson (FP), Ola Jonsson (S), Kjell Sundvall (M),
Lennart Skansfors (C), Gunilla Persson (S), Pratima Åslund (V),
Henrik Nyström (FP), Elizabeth Pettersson (S), Sven Bergman
(M), Majja Neverland (V), Ulf Olofsson (C), Inga-Stina Hesselius
(S), Mikael Ladman (S), §§ 92–93, Mats Guss (FP), Peter Lind
(MP), Eva Pålsson (S), Fredrik Johansson (V), Gunnar Tiger (S),
Lilliemor Sunesson (S), Monica Karlsson (M), Marie-Louise
Murray (FP), Arne Pettersson (S), Mattias Björlestrand (C),
Nancy Ibarra (V), Ulrica Persson (V), §§ 92–93, ersättare,
Henning Bask (S), ersättare, Eva-Marie Lindell (S), ersättare,
Torsten Jansson (S), ersättare, §§ 90–91

Övriga närvarande

Ingrid Falquist (S), ersättare, Björn Larsson (S), ersättare,
Pieternella van Beek (MP), ersättare, Staffan Mood, kanslichef,
Roger Selleskog, ekonomichef, Malin Hedman,
kommunsekreterare

Justerare

Eva-Marie Lindell (S) och Sven Bergman (M)

Justeringsdatum

Torsdagen den 8 september 2011

Underskrifter

Sekreterare

§§ 90–93
Malin Hedman

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Eva-Marie Lindell, Sven Bergman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontorets kanslisektion

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Malin Hedman

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet


Länsstyrelsen i Västmanlands län, protokoll den 8 juni 2011, Ny
ersättare i kommunfullmäktige. Parti: Folkpartiet liberalerna. Ny
Ny ersättare: Johan Fogelberg. Avgången ersättare: Ann-Marie
Andersson.



Avsägelse av förtroendeuppdrag: Roger Nyström (S) avsäger sig i
skrivelse inkommen den 1 september 2011 uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut
De redovisade meddelandena godkänns.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Norberg kommuns delårsbokslut per den 31 juli
2011
Dnr 2011.0113.942

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun upprättar ett delårsbokslut per den 31 juli varje år.
Delårsbokslutet används för att följa upp kommunens totala verksamhet
och ekonomi.
Ekonomichefen redogör för arbetet med delårsbokslutet per den 31 juli
2011.

Beslutsunderlag
Arbetsmaterial Delårsbokslut 2011-07-31

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Ny kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län
Dnr 2011.0062.530

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft som innebär att
det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län.
Mot bakgrund av det har Västmanlands Kommuner och Landsting
(VKL) och Landstinget Västmanland gjort en gemensam utredning om
bildandet av myndighet i länet.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Landstinget Västmanland blir kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län.
2. Skatteväxling ska göras på s.k. övriga kostnader (administrativa
OH-kostnader) enligt överenskommelse.
3. Bildandet av kollektivtrafikmyndigheten sker i enlighet med
förslaget.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån det som beskrivs i
förslagsdokumentet teckna de avtal/överenskommelser mellan
landstinget och länets kommuner som krävs för bildandet av
kollektivtrafikmyndigheten.
5. Fullmäktige framhåller, i framtagande av
trafikförsörjningsprogram, vikten av att den nya myndigheten har
ett aktivt samarbete med kringliggande län för att stärka den
länsövergripande trafiken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 152
VKL:s skrivelse inkommen den 16 augusti 2011
VKL:s styrelseprotokoll den 31 maj

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 92 (forts.)
Beslut
1. Landstinget utgör kollektivtrafikmyndighet från och med den 1
januari 2012.
2. Bildandet av kollektivtrafikmyndihghet sker i enlighet med
redovisat alternativ 4 i VKL:s ”Sammanfattande underlag inför
principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län”
samt ”Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län”.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal med
landstinget.
4. Underlag för kostnadsutjämningen avseende delmodell
kollektivtrafik ses över i samverkan med övriga primärkommuner
i länet.
5. Fullmäktige framhåller, i framtagande av
trafikförsörjningsprogram, vikten av att den nya myndigheten har
ett aktivt samarbete med kringliggande län för att stärka den
länsövergripande trafiken.

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Överförande av ansvar för hemsjukvård från
landstinget till kommunerna
Dnr 2008.0508.770

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands Kommuner och Landsting genomförde under 2008 och
2009 en utredning om förutsättningarna för ändrat huvudmannaskap för
hemsjukvården i Västmanlands län.
Västmanlands Kommuner och Landsting har beslutat rekommendera
kommunerna att besluta om överförande av ansvar för hemsjukvård från
landstinget till kommunerna inklusive skatteväxling.
Kommunstyrelsen har beslutat att socialutskottet ges i uppdrag att svara
för vidare beredning och beslut om bemanning av projektorganisation
samt att föreslå fullmäktige enligt följande:
1. Verksamhet och ansvar för hemsjukvården övertas från
landstinget enligt omfattning som VKL:s utredning från 2009
beskriver.
2. Skatteväxling genomförs fr.o.m. 2012 avseende överföring av
ansvaret för hemsjukvården motsvarande 16 öre från Landstinget
i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen
förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för
kommunerna och landstinget.
3. Verksamheten för perioden 1 januari – 31 augusti 2012 regleras
via avtal och landstinget ersätts med den nivå skatteregleringen
ger.
4. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) ges i uppdrag att
upprätta förslag till avtal mellan landstinget och länets kommuner
om överförandet av hemsjukvården att gälla från den 1
september 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 153
Västmanlands Kommuner och Landstings styrelseprotokoll den 13 juli
2011, § 2

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(8)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-05

§ 93 (forts.)
Beslut
1. Verksamhet och ansvar för hemsjukvården övertas från
landstinget enligt omfattning som VKL:s utredning från 2009
beskriver.
2. Skatteväxling genomförs fr.o.m. 2012 avseende överföring av
ansvaret för hemsjukvården motsvarande 16 öre från Landstinget
i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen
förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för
kommunerna och landstinget.
3. Verksamheten för perioden 1 januari – 31 augusti 2012 regleras
via avtal och landstinget ersätts med den nivå skatteregleringen
ger.
4. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) ges i uppdrag att
upprätta förslag till avtal mellan landstinget och länets kommuner
om överförandet av hemsjukvården att gälla från den 1
september 2012.

Kopia till:
Socialutskottet
Västmanlands Kommuner och Landsting

Justerare

Utdragsbestyrkande
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