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Sammanträdesdatum
2015-02-09

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 9 februari 2015,
14.30–17.50.

Beslutande

Åsa Eriksson (s), ordförande, Kent Persson (v), vice ordförande,
Ulf Olofsson (s), Elizabeth Pettersson (s), Gunnar Tiger (s),
Johanna Odö (s), Johan Stråhle (s), Lisa Bäckman (v), Majja
Neverland (v), §§ 1-10, Henrik Dömstedt (v), Stefan Vestling
(sd), Mikael Bolinder (m), Lars Persson (pnf), Stig Bergman (v),
§§ 11-15.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Caroline Persson, administrativ
chef/kommunsekreterare, ej §§ 12-15, Andreas Johansson,
kommunsekreterare, Ingrid Nord, sektorchef barn- och
utbildning, §§ 2.
Ersättare: Rickard Gillman (s), Olle Rahm (s), Torsten Jansson
(s), Malin Cunvik (s), Fredrik Johansson (v), Nancy Ibarra (v),
Åsa-Lena Vestling (sd), Lars Gustavsson (pnf).

Justerare

Johanna Odö (s)

Justeringsdatum

2015-02-12

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-15
Andreas Johansson

Ordförande

Åsa Eriksson
Justerare

Johanna Odö
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2015-02-13

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Andreas Johansson
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§1

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Ärende 3, nedläggning av faderskapsutredning 1, utgår.
Ärende 4, nedläggning av faderskapsutredning 2, utgår.
Ärende 14, revidering av funktionshinderpolitisk plan, utgår.
Extra ärende – Reviderad internränta 2015, tas upp som punkt nummer
16.
Extra ärende – Skrivelse från elev på folkhögskolans musiklinje, tas upp
som punkt nummer 17.
Extra ärende – Ändring av sammanträdesdag, tas upp som punkt
nummer 18.
Extra ärende – Mobbning på Centralskolan, tas upp som punkt nummer
19.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§2

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Utbyggnad av förskola
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog, 2014-10-13, § 120, åt barn- och
utbildningsutskottet att tillsammans med Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) skyndsamt utreda hur de utökade
lokalbehoven kan lösas på ett resurseffektivt sätt. Utredningen ska
särskilt beakta: mobil förskola, utökat vistelsetid på befintlig förskola och
styra om barns vistelsetid på förskola.
Barn- och utbildningsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget nybyggnation, utbyggnad
av Blåsippan.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2015.
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari
2015, § 5.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2015.
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 2 december
2014, § 74.

Yrkanden
Mikael Bolinder (m) yrkar med bifall av Majja Neverland (v) och Lars
Persson (pnf) bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut.
Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag
till beslut med följande tillägg:
1. Personalen på förskolan Blåsippan ska inbjudas att delta i
projekteringen av den nya avdelningen.
2. Upphandlingen av byggnationen skall genomföras med sociala
krav och/eller utvärderingskriterier som syftar till att skapa
förutsättningar för unga personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden att få en anställning.
3. Kostnadstaket för projektet är 3,4 mkr och finansieras genom en
tillfälligt utökad investeringsram för NVK.
4. Driftkostnaden av den nya förskoleavdelningen hänskjuts till
budgetberedningens sammanträde i mars.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-09

§ 2 (forts.)
Mikael Bolinder (m) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt barn- och
utbildningsutskottet att anlita alternativ pedagogisk omsorg, så kallad
dagbarnvårdare.
Kent Persson (v) yrkar bifall till Erikssons tilläggsyrkande.
Johan Stråhle (s) yrkar att som alternativ till investering skall kommunen
undersöka möjligheten att hyra lokaler från privat fastighetsägare, om
den kan samordnas med befintlig verksamhet. Kostnaden för detta skall
ej överstiga drifts- och kapitalkostnader för egen investering.
Mikael Bolinder (m) yrkar bifall till Stråhles yrkande.
Kent Persson (v) yrkar avslag på Stråhles yrkande.
Ulf Olofsson (s) yrkar bifall till Stråhles yrkande.
Sammanträdet ajourneras för enskild överläggning.
Stefan Vestling (sd) yrkar bifall till Bolinders yrkande om alternativ
pedagogisk omsorg, bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut samt avslag till Stråhles yrkande.
Ordföranden ställer propositioner på Erikssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Stråhles yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning.
Ja-röst till bifall av Stråhles yrkande.
Nej-röst för avslag av Stråhles yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att Stråhles
yrkande bifalls enligt nedanstående tabell.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-09

Kommunstyrelsen

§ 2 (forts.)
§
Ledamot/
tjänstgörande ersättare
Åsa Eriksson (s)
Ulf Olofsson (s)
Elizabeth Pettersson (s)
Gunnar Tiger (s)
Johanna Odö (s)
Johan Stråhle (s)
Kent Persson (v)
Lisa Bäckman (v)
Majja Neverland (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 Bolinders yrkande om pedagogisk
omsorg och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning.
Ja-röst till avslag av Bolinders yrkande.
Nej-röst för bifall av Bolinders yrkande.
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att
Bolinders yrkande avslås enligt nedanstående tabell.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-09

Kommunstyrelsen

§ 2 (forts.)
§
Ledamot/
tjänstgörande ersättare
Åsa Eriksson (s)
Ulf Olofsson (s)
Elizabeth Pettersson (s)
Gunnar Tiger (s)
Johanna Odö (s)
Johan Stråhle (s)
Kent Persson (v)
Lisa Bäckman (v)
Majja Neverland (v)
Henrik Dömstedt (v)
Stefan Vestling (sd)
Mikael Bolinder (m)
Lars Persson (pnf)

Ja-röst
(avslag)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej-röst
(bifall)

X
X
X

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av barn- och utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget nybyggnation,
utbyggnad av Blåsippan.
2. Personalen på förskolan Blåsippan ska inbjudas att delta i
projekteringen av den nya avdelningen.
3. Upphandlingen av byggnationen skall genomföras med sociala
krav och/eller utvärderingskriterier som syftar till att skapa
förutsättningar för unga personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden att få en anställning.
4. Kostnadstaket för projektet är 3,4 mkr och finansieras genom en
tillfälligt utökad investeringsram för NVK.
5. Driftkostnaden av den nya förskoleavdelningen hänskjuts till
budgetberedningens sammanträde i mars.
6. Som alternativ till investering skall kommunen undersöka
möjligheten att hyra lokaler från privat fastighetsägare, om den
kan samordnas med befintlig verksamhet. Kostnaden för detta
skall ej överstiga drifts- och kapitalkostnader för egen investering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-09

§ 2 (forts.)
Reservationer
Kent Persson (v), Lisa Bäckman (v), Majja Neverland (v), Henrik
Dömstedt (v), Stefan Vestling (sd) och Lars Persson (pnf) reserverar sig
muntligen mot punkt nummer 6 i beslutsförslaget till
kommunfullmäktige.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§3

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Permutation av barn- och utbildningsutskottets
stiftelser
Dnr 2015.0025.621

Sammanfattning av ärendet
Utskottet förvaltar i dagsläget två stiftelser, stiftelsen John Bromans fond
och stiftelsen Samfond 2. Ny lagstiftning kräver att alla aktiva stiftelser
registreras hos Länsstyrelsen från och med 1 januari 2016, kraven för
redovisning och revision skärps därmed. Utskottets stiftelser är idag inte
registrerade hos Länsstyrelsen.
Oavsett tidigare nämnd- eller utskottsbeslut ska alltid urkunden
(testamentet) styra förutsättningarna för stiftelserna. Eventuella
förändringar måste alltid permuteras (godkännas) av Kammarkollegiet.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari
2015, § 2.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2015.

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger Norra Västmanlands ekonomiförvaltning i
uppdrag att skriva en ansökan om permutation till
Kammarkollegiet för att om möjligt avsluta stiftelsen samfond 2.
2. Kommunstyrelsen föreslår att Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning lägger fram förslag att stiftelsens (samfond
2) kvarvarande kapital kan användas till läromedel.
3. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning återrapporterar till
barn- och utbildningsutskottet när beslut (angående samfond 2)
från Kammarkollegiet har kommit.
4. Kommunstyrelsen beslutar att inte fortsätta avsätta del av
avkastningen till kapitalet för stiftelsen John Bromans fond.
5. Kommunstyrelsen ger Norra Västmanlands ekonomiförvaltning i
uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet för att
upphäva bestämmelsen som förbjuder användning av stiftelsens
(John Bromans fond) grundkapital.
6. Kommunstyrelsen beslutar att Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning får ta ut förvaltningskostnad ur båda
stiftelsernas kapital för att täcka administrativa kostnader.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-09

§ 3 (forts.)

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§4

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Ansökan om att kunna genomföra
sommarlovsentreprenörerna 2015 i Norbergs
kommun
Dnr 2014.0349.106

Sammanfattning av ärendet
Sommarlovsentreprenörerna är ett nationellt koncept som ägs av
Länsstyrelsen Västernorrland. Syftet är att stimulera ungdomar till att
utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem driva ett
företag som sommarjobb.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen deltar i
sommarlovsentreprenörerna för 2015 under förutsättning att
andra berörda kommuner fattar likalydande beslut.
2. Medlen för deltagande tas ur medlemsavgifter.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 21 januari 2015.
Skrivelse från Tillväxtgruppen norra Västmanland, inkommen den 19
december 2014.

Yrkanden
Mikael Bolinder (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen deltar med 40 tkr i
sommarlovsentreprenörerna för 2015 under förutsättning att
andra berörda kommuner fattar likalydande beslut.
2. Medlen för deltagande tas ur medlemsavgifter.

Kopia till:
Sommarlovsentreprenörerna
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§5

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning
Dnr 2015.0017.900

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tidigare föreslagit årligt deltagande i SCB:s
medborgarundersökning med finansiering genom anvisning ur anslaget
för medlemsavgifter. Förslaget om deltagande gjordes mot bakgrund av
behovet att kunna använda indikatorer för effektmål som är jämförbara
med andra kommuner. Kommunstyrelsen beslutade att årligen anvisa
medel enligt förslag.
Kommunen har deltagit i två medborgarundersökningar.
Undersökningarna har inte kommit till sådan nytta att fortsatt deltagande
i undersökningarna motiveras.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i SCB:s
medborgarundersökningar.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 21 januari 2015, § 4.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2015.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 31 oktober 2012, § 122.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 augusti 2012.

Yrkanden
Mikael Bolinder (m) yrkar med instämmande av Lisa Bäckman (v) bifall
till allmänna utskottets förslag till beslut.
Lars Persson (pnf) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om fortsatt
deltagande i SCB: s medborgarundersökningar.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ej delta i SCB: s
medborgarundersökningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-09

§ 5 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i SCB:s
medborgarundersökningar.

Reservationer
Lars Persson (pnf) inkommer med skriftlig reservation mot beslutet
under sammanträdet enligt följande:
PNF reserverar sig mot allmänna utskottets förslag att inte delta i SCB: s
medborgarundersökning. Att dra slutsatser om undersökningens värde
efter endast två genomförda sådana förefaller förhastat. Det behövs
minst tre och gärna fyra, för att kunna se tendenser eller bedöma
osäkerheten hos utfallet. Norbergs kommun har bekostat två och dessa
pengar kan anses bortkastade, om ingen ytterligare undersökning
genomförs. Kostnaden 50 000 kr är inte tillräckligt hög, för att utgöra en
besparing. Vi anser att det är viktigt att medborgarna ges möjlighet att
komma till tals via en oberoende undersökning.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§6

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Förbättring av skyltning på de kommunala
badplatserna
Dnr 2015.0028.811

Sammanfattning av ärendet
På allmänna utskottets sammanträde den 26 november 2014, § 114, så
beslutades om att se över en möjlig förbättring av skyltning på de
kommunala badplatserna.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. Kommunstyrelsen uppdaterar ordningsstadgarna avseende
badplatser.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
att förbättra skyltningen på de kommunala badplatserna avseende
var man får bada med hund och inte.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 21 januari 2015, § 6.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 26 november 2014, §
114.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar med instämmande av Johan Stråhle (s) bifall till
allmänna utskottets förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen
uppdrar åt ledningskontoret att uppdatera ordningsstadgarna avseende
badplatser.

Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att uppdatera
ordningsstadgarna avseende badplatser.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
att förbättra skyltningen på de kommunala badplatserna avseende
var man får bada med hund och inte.
Kopia till:
Ledningskontoret, administrativ chef
Kultur-, idrotts- och fritidutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§7

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Kontaktperson åt den nationella samordnaren
mot våldsbejakande extremism
Dnr 2015.0024.106

Sammanfattning av ärendet
Regeringen tillsatte sommaren 2014 Mona Sahlin som nationell
samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Samordnaren ska i första hand jobba i det förebyggande perspektivet
tillsammans med lokala krafter som socialtjänst, lokal polis och det civila
samhället.
Nu önskar samordnaren en kontaktperson i Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 21 januari 2015, § 8.
Skrivelse från statens offentliga utredningar den 24 november 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt socialutskottet att utse en kontaktperson
kortsiktigt i avvaktan på att Brottsförebyggande rådet utser ett
permanent förslag.

Kopia till:
Socialutskottet
Brottsförebyggande rådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§8

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Fortsatt projektmedverkan, Mälaren en sjö för
miljoner
Dnr 2012.0083.106

Sammanfattning av ärendet
Norberg kommuns medverkan i projektet ”Mälaren – en sjö för
miljoner” (MER) upphörde den 31 december 2014.
Ledningskontoret anser att kommunens medverkan i projektet bör
fortskrida.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt deltagande i projektet
Mälaren – en sjö för miljoner och bidrar med 1 krona per
invånare avrundat till närmaste tusental.
2. Medlen tas ur anslaget medlemsavgifter.
3. Kommunstyrelsen hänskjuter åt Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd att förrätta val av kontaktperson.
4. Kommunstyrelsen förrättar val av politisk representant till
projektet.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 21 januari 2015, § 12.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.

Yrkanden
Gunnar Tiger (s) yrkar med instämmande av Kent Persson (v) och Åsa
Eriksson (s) bifall till allmänna utskottets beslutförslag samt att Kjell
Karlsson (mp) väljs till politisk representant.
Mikael Bolinder (m) yrkar bifall till Tigers yrkande med tillägget att
Mikael Bolinder ska väljas som kommunens andra politiska representant
till projektet.
Ordföranden ställer de bägge förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tigers yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2015-02-09

§ 8 (forts.)
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt deltagande i projektet
Mälaren – en sjö för miljoner och bidrar med 1 krona per
invånare avrundat till närmaste tusental.
2. Medlen tas ur anslaget medlemsavgifter.
3. Kommunstyrelsen hänskjuter åt Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd att förrätta val av kontaktperson.
4. Kommunstyrelsen förrättar val av politisk representant till
projektet.
- Till politisk representant i projektet, Mälaren en sjö för
miljoner under mandatperioden 2015-2018 utses:
Kjell Karlsson
Kemistbostaden Högfors 160
738 92 Norberg

Kopia till:
Den valda
Mälaren en sjö för miljoner
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§9

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Äskande av prestationsbaserade medel till individoch familjeomsorgen samt området för
funktionsnedsatta 2015
Dnr 2013.SU0074.700

Sammanfattning av ärendet
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en
överenskommelse om ”Plan för riktade insatser inom området psykisk
ohälsa 2012-2016 (PRIO)”. Insatserna ska förbättra vården och
omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Regeringen har sett behov av
att särskilt prioritera två målgrupper, barn och unga samt personer med
omfattande eller kompliceras psykiatrisk problematik.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2015.
Ordförandebeslut den 17 december 2014 av Gunnar Tiger,
socialutskottets ordförande.

Yrkanden
Mikael Bolinder (m) yrkar bifall till socialutskottets förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar socialförvaltningens äskande om
prestationsbaserade medel 2015 motsvarande 152 830 kr.

Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 10

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Äskande av prestationsbaserade medel till
äldreomsorgen för 2015
Dnr 2014.0149.705

Sammanfattning av ärendet
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en
överenskommelse om ”Sammanhållen vård och omsorg för de mest
sjuka äldre”. SKL gick 2010 in i en överenskommelse med
Socialdepartementet som sträcker sig fram till årsskiftet 2014/2015.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 16 december 2014, § 178.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2014.

Yrkanden
Mikael Bolinder (m) yrkar att ärendet ska återremitteras till
socialutskottet för att kompletteras med underlag för hur medlen ska
användas.
Ulf Olofsson (s) yrkar bifall till socialutskottets förslag till beslut med
tillägget att socialutskottet under 2015 ska redovisa till kommunstyrelsen
hur de äskade medlen har använts.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på Olofssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar socialförvaltningens äskande om
prestationsbaserade medel 2015 motsvarande 989 831.
2. Socialutskottet ska under 2015 redovisa till kommunstyrelsen hur
de äskade medlen har använts.
Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 11

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Meddelanden
Följande skriftliga meddelanden redovisas kommunstyrelsen:
- Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 2
december 2014.
- Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den
4 december 2014.
- Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 16 december 2014.
- KPMG: s granskningsrapport om Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund.
- Järnvägen vid Snyten, företag beredda att tillsammans med
kommunen bilda ett järnvägsaktiebolag.
- Remiss avseende tillfälligt boende för asylsökande (ABT).
Följande muntliga meddelanden redovisas kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsens ordförande har i Västmanlands kommuner
och landstings styrelse föreslagit att arbetet med att förbättra
folkhälsan ska ske genom länsdelssamråd där företrädare för
landstinget och aktuella kommuner deltar, vilket också godkänts.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 12

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Reviderad internränta 2015
Dnr 2015.0051.942

Sammanfattning av ärendet
I planeringsdirektiven för budget 2015 med plan 2016-2017 är
internräntan beräknad till 3,2 %, en ökning från 2,5 % för år 2015.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 2014:42 daterad
2014-11-04 föreslagit med hänvisning till rådanade ränteläge att
internräntan om möjligt bör revideras och ligga kvar på 2,5 %.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har fört diskussioner
med Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) om huruvida
man bör följa SKL: s rekommendation om att revidera internräntan för
2015. Både NVE och NVK är överens om att man bör följa SKL: s
rekommendation.
Förändringarna resulterar i en resultatförbättring med 490 tkr, som
antingen ökar Norberg kommuns budgeterade resultat eller budgeteras
som buffert på lämpligt ansvarsområde.

Beslutsunderlag
NVE: s skrivelse den 26 januari 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar med instämmande av Ulf Olofsson (s) och Stefan
Vestling (sd) att internräntan ska sänkas och att alla utskott får behålla
det överskott som frigörs utom allmänna utskottet. Allmänna utskottets
överskott överförs till NVK som tillfällig ökning av anslaget.
Mikael Bolinder (m) yrkar bifall till Erikssons yrkande med ändringen att
NVK: s och allmänna utskottets överskott sparas som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-09

§ 12 (forts.)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen följer SKL: s rekommendation om att
internräntan för år 2015 sänks från 3,2 % till 2,5 %.
2. Budgetramarna justeras enligt följande:
a. Allmänna utskottet -36 tkr.
b. NVK via medlemsbidraget +36 tkr.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 13

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Skrivelse från elev på folkhögskolans musiklinje
Dnr 2015.0004.900

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en skrivelse från en elev på Bergslagens folkhögskola
till kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson.
Skrivelsen gäller olika åtgärdsförslag som skulle kunna bidra till att
musiklinjen kan undvika att läggas ner.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 5 februari 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar följande:
1. Kommunstyrelsen uppmanar Norra Västmanlands
utbildningsförbund (NVU) att undanröja eventuella hinder som
finns för att Bergslagens folkhögskola ska kunna bedriva SFI(svenska för invandrare) undervisning på uppdrag av NVU.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
en representant från Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) att diskutera med Bergslagens
folkhögskola om eventuell temporär åtgärd för att klara
hyreskostnaden den närmaste tiden och har till sitt förfogande
det ökade ramutrymme som internräntesänkningen medförde för
både NVK och allmänna utskottet.
Mikael Bolinder (m) yrkar avslag på punkten 2 i Erikssons yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-09

§ 13 (forts.)
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar Norra Västmanlands
utbildningsförbund (NVU) att undanröja eventuella hinder som
finns för att Bergslagens folkhögskola ska kunna bedriva SFI(svenska för invandrare) undervisning på uppdrag av NVU.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
en representant från Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) att diskutera med Bergslagens
folkhögskola om eventuell temporär åtgärd för att klara
hyreskostnaden den närmaste tiden och har till sitt förfogande
det ökade ramutrymme som internräntesänkningen medförde för
både NVK och allmänna utskottet.

Reservationer
Mikael Bolinder (m) reserverar sig muntligen mot beslutspunkt nummer
2.

Kopia till:
NVU
NVK
Åsa Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Ändring av sammanträdesdag
Dnr 2014.0275.913

Sammanfattning av ärendet
En ändring av sammanträdesplanen för kommunstyrelsen är nödvändig.
Förslaget är att ändra datum för sammanträde från den 20 april till den
13 april.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra sammanträdesdag från den 20 april
till den 13 april.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 15

Sammanträdesdatum
2015-02-09

Mobbning på Centralskolan
Dnr 2015.0058.600

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av interpellationsdebatt i kommunfullmäktige den 26
januari 2015 om mobbning på Centralskolan önskar kommunstyrelsen
diskutera ärendet.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar att företrädare för barn-och utbildningsutskottet
samt dess förvaltning bjuds in till nästa kommunstyrelsesammanträde för
att berätta om sitt arbete med likabehandling och mot kränkningar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att företrädare för barn- och
utbildningsutskottet samt dess förvaltning bjuds in till nästa
kommunstyrelsesammanträde för att berätta om sitt arbete med
likabehandling och mot kränkningar.

Kopia till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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