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Plats och tid
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Sammanträdesdatum
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Närvarande ersättare

Olle Rahm (S)
Christer Wallin (S)

Övriga närvarande

Karolina Berglund, ekonomichef Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning
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byggnadsförvaltning §§ 47-49
Eva Hölke, revisionen §§ 47-49
Karin Koppari, Lärarnas riksförbund §§ 47-49
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Anita Karlsson, HR-chef §§ 47-49
LilliAnn Källermark, revisionen §§ 47-49
Eva Engström, controller §§ 47-49
Erik Lehto, IT-strateg § 49
Annika Hedberg Roth, ordförande socialutskottet §§ 49
Jenny Heidenborg, lärarförbundet §§ 47-49
Hannu Högberg, kommunchef
Sara Dahlin, kommunsekreterare
Ulf Olofsson, ordförande demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet § 49
Henning Bask, vice ordförande direktionen för Norra
Västmanlands utbildningsförbund § 49
Henrik Junno, tf utbildningschef Norra Västmanlands
utbildningsförbund § 49
Helene Johansson, fastighetschef Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund § 49
Åsa Staflin, ekonomichef Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund § 49
Teemu Sulin, ordförande direktionen för Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund § 49
Mats Jansson, räddningschef Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund § 49
Ann Rilegård, förbundsamordnare Norra Västmanlands
samordningsförbund § 49
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare
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§ 47

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Val av justerare
Beslut
Allmänna utskottet utser Johanna Odö (S) att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 48

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Godkännande av dagordning
Beslut
Allmänna utskottet godkänner dagordningen med det tillagda ärendet.
Organisationsförändringar under kommunstyrelsen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 49

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och
samverkansorgan inför behandling av budget 2018
med plan för 2019 och 2020
Dnr NBGK 2017/0001

Beslut
Allmänna utskottet tackar för information.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen redogör för planeringsförutsättningar för budget- och
planperioden 2018–2020. Till denna del har, utöver samverkansorgan
och utskott, även centrala samverkansgruppen, revisionen och
fullmäktiges gruppledare bjudits in.
Representanter för kommunstyrelsens utskott och samverkansorgan
redogör för och budget- och planperioden 2018-2020. Återrapport av
uppdrag som getts vid budgetberedningen i mars 2017.

Beslutsunderlag
Powerpoints
Konsekvensbeskrivning av budgetförutsättningar

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Återrapportering av uppdrag –
Arbetstidsförkortning
Dnr NBGK 2017/0296

Beslut
Allmänna utskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelsen Attraktiv arbetsgivare finns det bland annat förslag om
arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Om Norbergs kommun som
arbetsgivare erbjuder arbetstidsförkortning med bibehållen lön kan
troligtvis fler medarbetare orka arbeta fram till 65 år och kanske
något/några år till, vilket är viktigt då kommunen idag har stora
svårigheter att rekrytera medarbetare
Bakgrund är projekt Mönsterarbetsplats inom hemtjänstgrupperna som
erbjöd högre sysselsättningsgrad och minskat antal delade turer till de
medarbetare som så önskade. Resultat efter första året påvisar att
sjukfrånvaron ökat markant i början av projektet. Därför föreslås att vi
påbörjar projekt Arbetstidsförkortning inom hemtjänsten från den 1
mars 2018 och att projektet pågår minst två år.

Yrkanden
Kent Persson (V) föreslår att allmänna utskottet godkänner
redovisningen men hänskjuter frågan om att genomföra och avsätta
medel för projektet till beslut om kommunens budget.

Proposition
Ordförande Kent Persson (V) frågar om sitt eget förslag och finner att
allmänna utskottet bifaller det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2017

Kopia till:
Akten
HR-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 51

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Återrapportering av uppdrag – Interna
karriärvägar
Dnr NBGK 2017/0298

Beslut
1. Allmänna utskottet godkänner rapporten.
2. En ny återrapport av arbetet sker under våren 2018.

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har gett socialchef, barn- och utbildningschef samt
personalchef i uppdrag att redovisa en plan för hur införandet av arbetet
med interna karriärvägar ska ske.
Under hösten påbörjas projektet heltid med fokus på äldreomsorgen. I
projektet heltid kommer även interna karriärtjänster att ingå. Inom äldre
och funktionsnedsattas område startar ett serviceteam (extratjänster)
under hösten. Förskolan ska uppgradera processledarna så att de får mer
ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Fritids ser över möjlighet att
anställa en förste fritidspedagog och eventuellt kan ett serviceteam finnas
även inom skolans område.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår avslag punkt 3 i förvaltningens förslag till
beslut.

Proposition
Ordförande Kent Persson (V) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och
finner att allmänna utskottet har bifallit det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2017 med bilagor

Kopia till:
Akten
HR-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Återrapportering av uppdrag – Utvärdering av
pooltjänster
Dnr NBGK 2017/0297

Beslut
Allmänna utskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att utöka/inrätta vikariepoolen var bland annat att öka
kontinuiteten och kompetensnivån på vikarierna samt att minska antalet
timvikarier för att därigenom få en effektivare vikarietillsättning. Sju
medarbetare anställdes i projektet.
Resultatet påvisar en ökning av timkostnaderna. Orsaker till ökningen är
bland annat antalet nyanlända barn och ungdomar samt att både
sjukfrånvaro och antalet VAB-tillfällen ökat under 2016 vilket resulterar i
en stor efterfrågan på vikarier.
Då kostnaderna ökat under 2016 går det inte att se att någon besparing
skett. Resultatet efter projektet påvisar att samtliga tre poolare finns kvar
inom sociala sektorn. Förskolan har beslutat att anställt fyra poolare
under 2017 för att tillgodose en del av det ökande vikariebehovet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2017

Kopia till:
Akten
HR-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Återrapportering av uppdrag – Behov av lokaler
Dnr NBGK 2017/0001

Beslut
Allmänna utskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetberedningen i mars 2017 gav allmänna utskottet
ledningskontoret i uppdrag att tillsammans med sektorerna ta fram
förslag till lösningar på verksamheternas lokalbehov, i första hand utifrån
att bättre använda befintliga lokaler, i andra hand utifrån samverkan med
externa verksamheter och i tredje hand nybyggnationer. De olika
förslagen bör innehålla kostnadsförslag med investerings- och
driftskostnader. Kommunchefen har samlat in underlag från de olika
sektorerna och samarbetsorganisationerna och överlämnat dessa till
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund för sammanställning och
analys.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands kommunaltekniks budgetpresentation

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10(21)

Sammanträdesprotokoll
Allmänna utskottet

§ 54

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Återrapportering av uppdrag –
Mönsterarbetsplats
Dnr 2016.0142.705

Beslut
Allmänna utskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet har i uppdrag att återkomma till budgetberedningen i
augusti 2017 med en redovisning av hur man ska arbeta för att förbättra
sjukfrånvaron inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialutskottet den 22 augusti 2017, § 189
Tjänsteskrivelse daterad den 26 juni 2017

Kopia till:
Akten
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Återrapportering av uppdrag – Extra medel för
utökad tjänstgöringsgrad
Dnr 2016.0142.705

Beslut
Allmänna utskottet tar del av återrapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2016 att från och med år
2017 tilldela socialutskottet 1 000 tkr i utökad budgetram för
personalförstärkning med fokus på ökad tjänstgöringsgrad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialutskottet den 22 augusti, § 162
Tjänsteskrivelse daterad den 5 juli 2017

Kopia till:
Akten
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Skattesats för år 2018
Dnr NBGK 2017/0001

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den kommunala
skattesatsen för år 2018 fastställs till 22,66 kronor per skattekrona, det
vill säga oförändrad i förhållande till år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.

Yrkanden
Kent Persson (V) föreslår att skattesatsen för år 2018 blir oförändrad i
förhållande till år 2017, det vill säga 22, 66 kronor per skattekrona.

Proposition
Ordförande Kent Persson (V) frågar om sitt eget förslag och finner att
allmänna utskottet bifaller det.

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar inför budgetberedning

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Norbergs kommuns budget för 2018 med plan för
2019 och 2020
Dnr NBGK 2017/0001

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Resultatmål fastställs till 0,5% av skatter och statsbidrag för år
2018. För år 2019-2020 fastställs resultatmålet till 2% av skatter
och statsbidrag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Norra Västmanlands
ekonominämnd har rätt att under år 2018 omsätta lån, det vill
säga låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2018.
Kommunstyrelsens driftbudget
3. Allmänna utskottet tillförs 800 tkr för år 2018 för
utvecklingsinsatser inom digitalisering. Allmänna utskottet tillförs
250 tkr för år 2018 för att genomföra allmänna val. Detta innebär
att kommunstyrelsen och allmänna utskottet tilldelas ett anslag
på 15 757 tkr år 2018, 14 856 tkr år 2019 och 13 605 tkr år 2020.
4. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tilldelas en
ramhöjning om 500 tkr från och med år 2018 istället för nu
beviljade utvecklingsmedel. Driftmedel för idrottshallen, 1 000
tkr år 2018, 2 200 tkr år 2019 och 2 200 tkr år 2020, förs över
från finansförvaltningen till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet. Det ger demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet ett anslag på 8 714 tkr år 2018,
10 033 tkr år 2019 och 10 071 tkr år 2020.
5. Socialutskottet tillförs 1 200 tkr år 2018, 1 200 tkr år 2019 samt
1 000 tkr år 2020 för att genomföra projekt
Arbetstidsförkortning i hemtjänsten, det innebär att
normalarbetstiden för gruppen blir 6,5 timmar under projektet.
Den miljon som tidigare tilldelats socialutskottet för att
förebygga försörjningsstöd och placeringar i stödboende tillförs
till socialutskottets ram. Det ger socialutskottet ett anslag på
133 162 tkr år 2018, 135 086 tkr år 2019 och 136 947 tkr år 2020.
6. Barn- och utbildningsutskottet tilldelas 600 tkr för respektive år
2018-2020 för främjande av IT-pedagogik. Barn- och
utbildningsutskottet tilldelas 400 tkr för respektive år 2018-2020
för att bedriva kulturskola. Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06
tilldelas 500 tkr år 2018, 350 tkr år 2019 samt 350 tkr år 2020 för
arbete med elever i behov av särskilt stöd. Detta ger barn- och
utbildningsutskottet ett anslag på 111 394 tkr år 2018, 112 628
tkr år 2019 och 113 296 tkr år 2020.

Kommunfullmäktiges driftbudget
7. Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) tilldelas ett
anslag på 33 516 tkr år 2018, 34 609 tkr år 2019 och 35 747 tkr år
2020.
8. För SFI-undervisning (svenska för invandrare) tilldelas Norra
Västmanlands utbildningsförbund ett anslag på 982 tkr år 2018,
1 014 tkr år 2019 och 1 047 tkr för år 2020.
9. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund tilldelas ett anslag
på 13 874 tkr år 2018, 14 326 tkr år 2019 och 14 798 tkr år 2020.
10. Södra Dalarnas räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag för
medlemsbidrag på 5 080 tkr för år 2018, 5 333 tkr för år 2019
och 5 455 tkr år 2020.
11. Södra Dalarnas räddningstjänstförbund tilldelas vidare ett anslag
för IVPA (i väntan på ambulans) på 90 tkr år 2018, 92 tkr år
2019 och 96 tkr år 2020. För övriga kostnader kopplade till
räddningstjänsten tilldelas Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund 340 tkr år 2018, 351 tkr år 2019 och 363
tkr år 2020.
12. Till kollektivtrafik anslås 2 909 tkr år 2018, 3 004 tkr år 2019 och
3 103 tkr år 2020.
13. Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett
extra anslag om 123 tkr för åren 2018-2020 för att stärka
bemanningen inom planläggning samt ökade kostnader för
lokaler. Detta ger Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd ett totalt anslag på 3 244 tkr år 2018, 3 358 tkr
år 2019 och 3 469 tkr år 2020.
14. Västmanland-Dalarnas lönenämnd tilldelas ett anslag på 1 069 tkr
år 2018, 1 104 tkr år 2019 och 1 141 tkr år 2020.
15. Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) tilldelas ett anslag
på 4 118 tkr år 2018, 4 252 tkr år 2019 och 4 392 tkr år 2020.
16. Norra Västmanlands samordningsförbund tilldelas ett anslag på
196 tkr år 2018, 202 tkr år 2019 och 209 tkr år 2020.
17. Upphandlingsenheten tilldelas ett anslag på 699 tkr år 2018, 722
tkr år 2019 och 746 tkr år 2020.
18. Överförmyndaren tilldelas ett anslag på 437 tkr år 2018, 451 tkr
år 2019 och 466 tkr år 2020.
Investeringsbudget

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

19. Investeringsbudgeten fastställs till summan av resultatmål
och avskrivningar. Det innebär en investeringsbudget om
totalt 13 931 tkr år 2018, 19 258 tkr år 2019 och 19 356 tkr
år 2020 varav kommunfullmäktige/Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund tilldelas 12 391 tkr år 2018, 18
258 tkr år 2019 och 18 356 tkr år 2020. Allmänna utskottet
tilldelas en investeringsbudget om 500 tkr för respektive år
2018-2020, demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
tilldelas en investeringsbudget på 100 tkr respektive år
2018-2020, barn- och utbildningsutskottet tilldelas 325 tkr
år 2018, 75 tkr år 2019 och 325 tkr år 2020, socialutskottet
tilldelas 75 tkr år 2018, 325 tkr år 2019 och 75 tkr år 2020.
Beslut för egen del:
20. NVE ska till mars 2018 se över hur kommunen räknar upp
framtida intäkter i verksamheterna så att det bättre
stämmer överens med verkligheten.
21. NVE ska till i mars 2018 se över hur den demografiska
modellen kan justeras så att den bättre stämmer överens
med faktiskt antal barn i grundskola och förskola.
22. Socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet ska till i
mars 2018 säkerställa att verksamheterna och deras
äskanden ligger i nivå med kommunfullmäktiges beslut om
nettokostnadsavvikelser.
23. Kommunchefen får i uppdrag att till mars 2018 undersöka
möjligheterna till gemensam HR-funktion tillsammans med
andra samverkanskommuner och/eller samverkansorgan.
24. NVU ska till november 2017 redovisa det uppdrag de
tidigare fått från kommunfullmäktige att simulera utfallet
av förslaget till ny beräkning av medlemsanslag för 2017.
25. Barn- och utbildningsutskottet får i uppdrag att återigen se
över behovet av lokaler och till november 2017 redovisa
möjligheter och kostnader för att bygga om lilla
gymnastiksalen till klassrum under hösten 2018.
26. Socialutskottet ska till mars 2018 redovisa förslag till mål
för arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten och till
augusti 2018 redovisa hur försöket ska följas och
utvärderas.
27. NVK ska till november 2017 inkomma med förslag på vad
NVK kan göra för att öka attraktiviteten i området
Bolagshagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2018-2020 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 29 och 31 mars 2017. Vid dagens
sammanträde fastställdes budgetförslag och uppdrag med anledning av
budget.

Yrkanden
Ulf Segerbo (M) föreslår bifall till Moderaternas budgetförslag enligt
protokollsbilaga 1.
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till det gemensamma budgetförslaget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet enligt protokollsbilaga 2.
Kent Persson (V) föreslår bifall till det gemensamma budgetförslaget
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet enligt protokollsbilaga 2.
Johanna Odö (S) föreslår bifall till det gemensamma budgetförslaget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet enligt protokollsbilaga 2.

Proposition
Ordförande Kent Persson (V) ställer Ulf Segerbos (M) förslag mot Åsa
Erikssons (S), Kent Perssons (V) och Johanna Odös (S) gemensamma
förslag och finner att Åsa Erikssons (S) med fleras förslag har bifallits.

Reservationer
Ulf Segerbo (M) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar 2018-2020 samt utskottens äskanden

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Norra Västmanlands utbildningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Organisationsförändring under kommunstyrelsen
Dnr NBGK 2017/0326
Kent Persson (V) och Lisa Bäckman (V) deltar inte i beslutet.

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ansvaret för bibliotek, Unkan och Teaterbiografen förs över från
barn- och utbildningsutskottet till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet från den 1 januari 2018.
2. Kommunstyrelsens reglemente revideras i enlighet med denna
organisationsförändring.
3. Resurserna för ovan nämnda verksamheter, 6,2 mkr år 2018, förs
över från barn- och utbildningsutskottet till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet från den 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S), Johanna Odö (S), Olle Rahm (S) och Christer Wallin
(S) har lämnat in en skrivelse där de föreslår att ansvaret för biblioteket,
fritidsgården och teaterbiografen flyttas från barn- och
utbildningsutskottet till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Socialdemokraterna
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Sammanträdesdatum
2017-08-30 och 2017-09-06

Meddelanden
Beslut
Allmänna utskottet tar del av meddelandena och lägger dem till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Protokoll, skrivelser och ärenden som inkommit sedan förra
sammanträdet redovisas för allmänna utskottet.

Beslutsunderlag
Bergskraft Bergslagen stämmoprotokoll 2017-05-18 med bilagor
Centrala samverkansgruppens protokoll 2017-04-27 samt 2017-06-08
Delårsrapport för gemensamma hjälpmedelsnämnden
Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-05-19
Jämställdhetsrådet minnesanteckningar 2017-05-03
Länsdelsamråd FNS minnesanteckningar 2017-04-06
Minnesanteckningar BRÅ 2017-06-07
Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll 2017-05-17
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds protokoll 2017-04-12,
2017-05-18 samt 2017-06-15
Norra Västmanlands samordningsförbunds protokoll 2017-03-15
Norra Västmanlands utbildningsförbunds protokoll 2017-04-26, 201706-07 och 2017-06-28 samt bilagor
Rådet för äldre och funktionsnedsatta protokoll 2017-04-25
Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds protokoll 2017-05-11
Strategisk regional beredning protokoll 2017-06-02
Styrelseprotokoll Västmanlands kommuner 12 maj 2017 med bilaga
Västmanland-Dalarnas protokoll 2017-05-09 och 2017-06-13
Västmanland-Dalarnas lönenämnds protokoll 2017-05-05
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Information från kommunstyrelsens ordförande
om byggnationer
Beslut
Allmänna utskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) berättar om olika
projekt och intressenter som är intresserade av att bygga bostäder i
Norberg.
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