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Plats och tid Kommunhuset sessionsalen, fredagen den 21 augusti 2015, 
klockan 08.00-16.10 och måndagen den 24 augusti 2015, klockan 
09.00-15.30. 

  
Beslutande Kent Persson (v), ordförande, Åsa Eriksson (s), vice ordförande, 

Johan Stråhle (s), Lisa Bäckman (v), Stig Bergman (v), ersättare. 
  
Övriga närvarande Staffan Mood, kommunchef, Caroline Persson, administrativ 

chef/kommunsekreterare, Andreas Johansson, 
kommunsekreterare, Stefan Granqvist, t.f. ekonomichef, Hannu 
Högberg, tillträdande kommunchef.  
Ersättare: Johanna Odö (s), Olle Rahm (s).  
Närvarande föredraganden dag 1, se deltagarlista. 

  
Justerare Johan Stråhle 
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  Andreas Johansson  
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Datum då anslaget sätts upp 2015-09-01 Datum då anslaget tas ned 2015-09-23 
  

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, enhet administration 
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 Deltagarlista § 57 

Föredraganden, § 57, Föredragningar av kommunstyrelsens 
utskott och samverkansorgan inför behandling av budgetramar 
2016-2018 

Kommunstyrelsens socialutskott:  
Annika Hedberg Roth (s), vice ordförande, Liselotte Eriksson, 
sektorchef.  
 
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott: 
Elizabeth Pettersson (s), ordförande, Ingrid Nord, sektorchef och Ulf 
Öhman, tf. områdeschef. 
 
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott: 
Kent Christensen (s), ordförande, Ingrid Nord, sektorchef 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott: 
Kent Persson (v), ordförande, Staffan Mood, kommunchef. 
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd:  
Susanne Berger (s), ordförande, Anna Kuylenstierna, förvaltningschef. 
 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund: 
Stig Bergman (v), ordförande, Harold Nilsson, förbundschef. 
 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund:  
Henning Bask, vice ordförande (s), Göran Wänglöf, förbundschef. 
  
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund: 
Teemu Sulin (v), ordförande, Mats Jansson, förbundschef. 
 
Tillväxtgruppen i norra Västmanland:  
Åsa Eriksson (s), ordförande, Anette Eriksson, operativ chef, Anna-
Karin Larsson ekonom/administratör. 
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§ 56 Ändring av föredragningslistan 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 
Punkt 15, budget 2016 samt flerårsplan 2017-2018, samrådsförslag, 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, utgår och tas istället upp som 
ett meddelande. 
 
Punkt 20, Norberg kommuns budget 2016 med plan för 2017 och 2018, 
tas istället upp som punkt nummer 43. 
 
Extra ärende – redovisning av uppdrag, social investeringsfond, tas upp 
som punkt nummer 8. 
 
Extra ärende – redovisning av uppdrag, status 
hemtjänst/arbetsuppgifter, tas upp som punkt nummer 9. 
 
Extra ärende – redovisning av uppdrag, genuspedagogik, tas upp som 
punkt nummer 10. 
 
Extra ärende – redovisning av uppdrag, fysisk aktivitet elever, tas upp 
som punkt nummer 11. 
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§ 57 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och 
samverkansorgan inför behandling av budget 2016 
med plan för 2017 och 2018 
Dnr 2015.0001.942 
 
Ekonomichefen redogör för planeringsförutsättningar för budget- och 
planperioden 2016–2018. Till denna del har utöver samverkansorgan och 
utskotten även centrala samverkansgruppen, revisionen och fullmäktiges 
gruppledare bjudits in. 
  
Representanter för kommunstyrelsens utskott och samverkansorgan 
redogör för och budget- och planperioden 2016–2018 (Se deltagarlista).  
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 58 Redovisning av uppdrag, funktion 
integrationsstrateg 
Dnr 2015.0239.700 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har gett kommunstyrelsens 
socialutskott i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda hur 
omfördelning av arbetsuppgifter/tjänster kan skapa utrymme för 
funktionen integrationsstrateg. 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets protokoll den 9 juni 2015, § 123. 
Tjänsteskrivelse, 25 maj 2015 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisningen samt påpekar att 
budgetberedningen inte behöver ge socialutskottet några formella 
uppdrag rörande verksamheter som redan ligger inom socialutskottets 
delegationsområde.  
 
 

 
 
Kopia till: 
L Eriksson 
A-C Rask 
Akten 
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§ 59 Redovisning av uppdrag, utredning av behovet av 
särskilt boende enligt LSS de närmsta tio åren 
Dnr 2015.0066.730 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens socialutskott har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
allmänna utskott att utreda behovet av särskilt boende enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS de närmsta 10 åren. 
Utredningen skall redovisas på budgetberedningens sammanträde i 
augusti 2015. 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets protokoll den 9 juni 2015, § 125. 
Tjänsteskrivelse, 12 maj 2015 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisningen samt påpekar att 
budgetberedningen inte behöver ge socialutskottet några formella 
uppdrag rörande verksamheter som redan ligger inom socialutskottets 
delegationsområde.  
 
 

 
 
Kopia till: 
L Eriksson 
K Achren 
Akten 
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§ 60 Redovisning av uppdrag, utredning av behovet av 
särskilt boende för äldre de närmsta tio åren 
Dnr 2015.0065.730 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens socialutskott har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
allmänna utskott att utreda behovet av särskilt boende för äldre de 
närmsta 10 åren. Utredningens skall redovisas på budgetberedningen 
sammanträde i augusti 2015. 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets protokoll den 9 juni 2015, § 124. 
Tjänsteskrivelse, 12 maj 2015 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisningen samt påpekar att 
budgetberedningen inte behöver ge socialutskottet några formella 
uppdrag rörande verksamheter som redan ligger inom socialutskottets 
delegationsområde.  
 
 

 
 
Kopia till: 
L Eriksson 
K Achren 
Akten 
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§ 61 Redovisning av uppdrag, samverkan för bättre 
verksamhet inom områdena information, turism 
och marknadsföring 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet beslutade att ge ledningskontoret i uppdrag att utreda 
hur samverkan mellan olika kommunala verksamheter, inklusive 
samverkansorgan, kan förbättras och kvaliteten öka inom områdena 
information, turism, marknadsföring. 
 
Kommunen har haft mager bemanning för centrala informationsfrågor. 
Åter har en informatör/utredare anställts med informationsuppgifter. 
Till stöd för verksamheten skall en informationsgrupp återetableras och 
en målsättning är då att kvaliteten skall öka och förbättras inom 
områdena information och allmän marknadsföring. 
 
Ledningskontoret avser att ta initiativ till att bjuda in respektives 
informationsansvarige i samverkansorganisationer för diskussion hur vi 
kan stärka varandra. Ett mål är att tillskapa ett nätverk för strategiska 
diskussioner. 
 
Den regionala turismorganisationen inom VKL marknadsför länets 
attraktioner. Vi avser vara aktiva i dess arbete och höja vår kvalitet inom 
turism. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisningen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchefen 
Akten 
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§ 62 Redovisning av uppdrag, social investeringsfond 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har fått i uppdrag att 
inkomma med förslag hur en social investeringsfond enligt 
Norrköpingsmodellen kan inrättas, finansieras och fungera i Norberg. 

Beslutsunderlag 

NVE: s tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar följande: 
1. En social investeringsfond inrättas från år 2017. 
2. NVE uppdras att till augusti 2016 redovisa ett förslag till 

reglemente för den sociala investeringsfonden. 
 
Stig Bergman (v) yrkar ett tillägg till Erikssons yrkande, punkt 2, att NVE 
ska få bistånd av kommunens ledningsgrupp. 

Beslut 

1. En social investeringsfond inrättas från år 2017. 
2. NVE uppdras att med bistånd av kommunens ledningsgrupp, till 

augusti 2016 redovisa ett förslag till reglemente för den sociala 
investeringsfonden. 

 
 
 

 
 
Kopia till: 
NVE 
Kommunchefen 
Akten 
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§ 63 Redovisning av uppdrag, status 
hemtjänst/arbetsuppgifter 
Dnr 2015.0240.730 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens socialutskott har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
allmänna utskott att utreda hur statusen för undersköterskor inom 
hemtjänst kan öka samtidigt som arbetsuppgifter som inte kräver 
omsorgsutbildad personal upphandlas av sociala företag. Redovisning 
ska ske till budgetberedningen i augusti 2015. 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets protokoll den 18 augusti 2015. 
Tjänsteskrivelse, 14 augusti 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar att allmänna utskottet tar del av redovisningen. 

Beslut  

Allmänna utskottet tar del av redovisningen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Socialchefen 
Akten 
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§ 64 Redovisning av uppdrag, genuspedagogik 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag redogöra för hur de 
praktiskt jobbar med genuspedagogiken inom sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 februari 
2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisningen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Ingrid Nord 
Akten 
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§ 65 Redovisning av uppdrag, fysisk aktivitet elever 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att utreda hur fysisk 
aktivitet kan bidra till att förbättra elevernas resultat. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisningen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Ingrid Nord 
Akten 
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§ 66 Ledarskapsutbildning – projektet Lyskraft 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Länets personalchefer har fått i uppdrag av VKL:s personalberedning att 
arbeta tillsammans för att se över behovet av kompetensförsörjning, 
ledarskapsutveckling och marknadsföring av arbetsgivarmärket. 
Syftet med projektet Lyskraft är att stärka attraktionskraften hos 
kommunala arbetsgivare i Västmanlands län genom att utveckla 
länsgemensamma åtgärder som kan komplettera, stödja och förstärka 
lokala aktiviteter. 
 
Föreslås att kommunstyrelsen anslår 100 000 kronor per år för 2016 och 
2017 till ledarskapsutbildning. 

Beslutsunderlag 

Enhet stöds tjänsteskrivelse den 17 juni 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar att finansieringen sker via utvecklingsmedel. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen anslår 100 000 kronor per år för 2016 och 
2017 till ledarskapsutbildning. 

2. Finansiering sker via utvecklingsmedel. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 67 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 - 
Kommuninvest 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun är tillsammans med andra kommuner medlemmar i 
Kommuninvest. Huvuddelen av medlemmarna har lån hos 
Kommuninvest, så även Norbergs kommun. Kommunivest har som 
många andra finansiella aktörer lagkrav på större kapital i kölvattnet av 
finanskrisen. Föreningsstämman i kommuninvest har beslutat att 
kapitaluppbyggnaden skall ske via ökade medlemsinsatser. 
Föreningsstämman har även beslutat om förändringar i stadgarna så att 
frivilliga medlemsinsatser kan ske från år 2015. 

Beslutsunderlag 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings tjänsteskrivelse den 2 juni 
2015. 

Beslut 

Norbergs kommun gör ingen extra inbetalning/särskild medlemsinsats 
2015 då man redan har uppnått minimikravet som medlem i 
Kommuninvest. 
 
 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Kommuninvest 
Akten 
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§ 68 Äskande från Norra Västmanlands 
samordningsförbund 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands samordningsförbund (NVSF) meddelade på 
samrådsmötet att förbundets budget för 2015 minskat jämfört med 2013 
och 2014. NVSF har också förbrukat sitt egna kapital och för att gardera 
sig mot eventualiteten att staten inte skjuter till medel till verksamheten 
så har ägarna fått frågan om de kan tänka sig att öka NVSF: s budget för 
2016 från 7,2 miljoner kronor till 9 miljoner kronor. För Norberg 
kommuns del är ökningen cirka 36 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 27 maj 2015, § 43. 
Minnesanteckningar från samrådsmöte med ägarna för Norra 
Västmanlands samordningsförbund den 21 april 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar att allmänna utskottet bifaller NVSF: s äskande 
under förutsättning att de andra samverkanskommunerna fattar 
likalydande beslut. 

Beslut 

Allmänna utskottet bifaller NVSF: s äskande under förutsättning att de 
andra samverkanskommunerna fattar likalydande beslut. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Övriga samverkanskommuner 
NVSF 
Akten 
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§ 69 Finansiering och igångsättning för ny 
förskoleavdelning på Blåsippan 
Dnr 2014.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

NVK fick i Oktober 2014 i uppdrag av barn- och utbildningschef Ingrid 
Nord att skyndsamt ta fram kostnader för att utöka antalet 
förskoleplatser i Norbergs kommun. NVK tog fram kostnader för två 
alternativ, en tillfällig lösning med moduler samt en där vi bygger ut den 
befintliga förskolan Blåsippan med en avdelning. 
 
Då uppdraget var att skyndsamt ta fram pris för detta inleddes ingen 
projektering av utbyggnaden utan priset baserades på 3 stycken 
referensobjekt där ett kvadrat-meterpris togs fram. Det uppskattade 
priset för tillbyggnaden blev 3 240 000:- och var beräknad på en rak 
påbyggnad av befintlig byggnad med en avdelning lika de befintliga utan 
utökning av befintliga lokaler. Tillbyggnaden beräknades till 180m2 och 
till en kostnad av 18 000:-/m2. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-02 beslutades att 
Blåsippans för-skola skall byggas till med en avdelning. I beslutet 
framkom att personalen skulle inbjudas att delta i projekteringen av 
tillbyggnaden samt att upphandlingen skall genomföras med sociala krav 
som syftar till att skapa förutsättningar för arbetslösa personer att få 
anställning samt sattes ett kostnadstak för projektet till 
3 400 000:-. Under projektering framkom att befintliga lokaler ej klarade 
kraven för en utökning med ytterligare avdelning. Detta togs i beaktning 
i framtagandet av förfrågningsunderlaget. Vid upphandlingen inkom 4 
stycken anbud. Det med det lägsta priset var 4 346 000:-. Sedan 
tillkommer kostnader för oförutsett och administration med 18% samt 
inventarier till mottagningskök. Totala entreprenadsumman blir då 
5 400 000:-. 

Beslutsunderlag 

NVK: s tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelsen den 19 augusti 
2015. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 2 mars 2015, § 21. 
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§ 69 (forts.) 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till NVK: s beslutsförslag med tillägget att 
kommunfullmäktige behöver ha ett extra sammanträde med anledning av 
det här ärendet. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Projektet genomförs enligt det förslag som nu varit ute för 

anbudsgivning. 
2. Tilläggsutgiften på 2,0 Mkr finansieras genom att NVK 

uppmanas att omfördela medel inom redan anvisad 
investeringsbudget, som NVK disponerar, med 2,0 Mkr. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 20(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 70 Flytta budgetmedel för Näringslivsfrämjande 
åtgärder till KF, kommunfullmäktige 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen finns budgetmedel avsatta för Näringslivsfrämjande 
åtgärder som innefattar driftbidrag till TVG, tillväxtgruppen, under 
kommunstyrelsens allmänna utskott. Övriga delar som avser köp av 
tjänst, i form av samverkan, finns budgeterade under 
kommunfullmäktige. För att samla dessa delar föreslår ledningskontoret 
att driftbidraget gällande TVG, Tillväxtgruppen, flyttas från allmänna 
utskottets budgetram till KF, kommunfullmäktiges budgetram. Avsatta 
budgetmedel, inklusive uppräkning av ram enligt planeringsdirektiv, är   
1 054 000 kr. Förändringen föreslås gälla från 2016 och framåt. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att budgetmedel, 1 054 000 kronor, 
gällande driftbidrag till TVG, Tillväxtgruppen, flyttas från allmänna 
utskottets budgetram till KF:s, kommunfullmäktiges budgetram från 
2016 och framåt. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 21(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 71 Flytta budgetmedel för inköpsverksamhet till KF, 
kommunfullmäktige 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen finns budgetmedel avsatta för Inköpsverksamhet av den 
gemensamma upphandlingssamverkan kommunen ingår i under 
kommunstyrelsens allmänna utskott. Övriga delar som avser köp av 
tjänst, i form av samverkan, finns budgeterade under 
kommunfullmäktige. För att samla dessa delar föreslår ledningskontoret 
att inköpsverksamheten flyttas från allmänna utskottets budgetram till 
kommunfullmäktiges budgetram. Avsatta budgetmedel inklusive 
uppräkning av ram enligt planeringsdirektiv, är 606 000 kr. Förändringen 
föreslås gälla från 2016 och framåt. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till ledningskontorets beslutsförslag 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att budgetmedel, 606 000 kronor, flyttas 
från allmänna utskottets budgetram till kommunfullmäktiges budgetram 
från 2016 och framåt. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 22(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 72 Budget 2016 samt flerårsplan 2017-2018, 
samrådsförslag, Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget ska enligt förbundsordningen kommuniceras med 
medlemskommunerna före augusti månads utgång, varefter slutligt 
förslag ska utarbetas och beslutas av direktionen under oktober månad 
vid ett offentligt sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll 
den 25 juni 2015, § 151. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbunds budgetförslag. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 23(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 73 Lägesrapport och äskande från överförmyndaren 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

I överförmyndarsamverkans protokoll den 11 augusti 2015 så vill man 
uppmärksamma respektive samverkanskommun på 5 punkter, 
sammanfattat i §§ 28, 29, 30, och 32. Överförmyndaren har även 
inkommit med en hemställan till Norbergs kommun. 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarsamverkans protokoll den 11 augusti 2015. 
Hemställan från överförmyndaren i Norbergs kommun, inkommen den 
12 augusti 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar följande: 
1. Förslagen rörande förändringar av arvoden hänskjuts till 

arvodeskommittén. 
2. Frågan om utökning av den ekonomiska ramen tar 

kommunstyrelsens ordförande med sig till KSO-gruppen. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar följande: 
1. Förslagen rörande förändringar av arvoden hänskjuts till 

arvodeskommittén. 
2. Frågan om utökning av den ekonomiska ramen tar 

kommunstyrelsens ordförande med sig till KSO-gruppen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Överförmyndarsamverkan i Avesta 
P-G Rudolfsson 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Kommunstyrelsens ordförande 
Arvodeskommittén 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 24(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 74 Redovisning av uppdrag, mångfaldsfrågor - 
rekrytering 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Enhet stöd har fått i uppdrag att redovisa hur vi arbetar med 
mångfaldsfrågor vid rekrytering. 
 
Vid rekrytering ska de som genomför rekryteringsprocessen ha kunskap 
om diskrimineringslagen, jämställdhets- och likabehandlingsplaner med 
mera så att processen blir fri från diskriminering. Det är också viktigt att 
tänka på att kommunens medarbetarsammansättning ska återspegla 
samhället i övrigt. 
 
Föreslås att allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av 
mångfaldsfrågor vid rekrytering. 

Beslutsunderlag 

Enhet stöds tjänsteskrivelse den 16 juni 2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av 
mångfaldsfrågor vid rekrytering. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Anita Karlsson 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 25(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 75 Redovisning av uppdrag, arbetsskador och tillbud 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchefen har fått i uppdrag att rapporera om kommunens tillbuds-
och arbetsskadeprocess. 
 
Tillbuds- och arbetsskadeanmälan är en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som innebär att chefer och medarbetare undersöker, 
bedömer risker, åtgärdar brister och följer upp verksamheterna på sådant 
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. 
 
Föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott tagit del av 
redovisningen. 

Beslutsunderlag 

Enhet stöds tjänsteskrivelse den 25 maj 2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisningen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Personalchef 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 26(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 76 Skattesats för år 2016 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
Den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 22:66 kronor per 
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2015 års 
skattesats. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 27(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 77 Meddelanden 
Skriftliga meddelanden: 

 Budgetuppföljning per den 31 maj. 

 Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll den 11 juni 2015. 

 Intresseföreningen Bergslagets styrelseprotokoll den 20 maj 
2015. 

 Intresseföreningen Bergslagets årsmötesprotokoll den 20 maj 
2015. 

 Kollektivtrafikberedningens minnesanteckningar den 23 mars 
2015. 

 Kollektivtrafikberedningens minnesanteckningar den 25 maj 
2015. 

 Lönenämndens protokoll den 20 maj 2015. 

 Minnesanteckningar ägardiskussion om NVU den 3 juni 2015. 

 Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings protokoll den 20 maj 
2015. 

 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds protokoll den 23 
april 2015. 

 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds protokoll den 28 
maj 2015. 

 Norra Västmanlands samordningsförbunds protokoll den 20 maj 
2015. 

 Norra Västmanlands utbildningsförbunds protokoll den 10 juni 
2015. 

 Rapport från möte med polisen. 

 Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds protokoll den 16 juni 
2015. 

 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den 
7 april 2015. 

 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den 
16 juni 2015. 

 Västmanlands kommuner och landstings styrelseprotokoll den 18 
juni 2015.  

 Västmanlands kommuner och landstings styrelseprotokoll den 22 
maj 2015.  

 Västmanlands kommuner och landstings 
förbundsmötesprotokoll den 24 april 2015. 
 



 Sammanträdesprotokoll 28(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 77 (forts.) 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisade meddelanden. 
 

 
Kopia till: 
- 
 



 Sammanträdesprotokoll 29(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 78 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
Dnr 2015.0003.901 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

24. Utnyttjande av fullmakt 
för förbundschefen 
Harold Nilsson. 
 

2015-06-08 Harold Nilsson, 
förbundschef 
 

25. 
 
 
 
26. 
 
 
 
27. 
 
 
 

 

Avtal om servitut för 
lyktstolpe på fastigheten 
Norbergsby 14:59. 
 
Väghållarbeslut med 
anledning av 
Engelbrektsommar 2015. 
 
Utnyttjande av fullmakt 
för förbundschefen 
Harold Nilsson. 
 
 

2015-06-12 
 
 
 
2015-06-24 
 
 
 
2015-07-08 
 
 
 
 

Harold Nilsson, 
förbundschef 
 
 
Tommi Sappila, 
utredningsingenjör 
 
 
Harold Nilsson, 
förbundschef 
 
 
 
 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisade delegationsbeslut. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 30(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 79 Revisionsberättelse för år 2014, åtgärder 
Dnr 2015.0006.942 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2015 om ansvarsfrihet för 
2014 års förvaltning. Till revisionsberättelsen bifogades en 
revisionsrapport. Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tar del 
av revisionsberättelsen och revisionsrapporten samt överlämnar 
handlingarna till Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning och enhet 
administration. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2015. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar del av revisionsberättelsen och revisionsrapporten 
avseende 2014 samt delger dels enhet administration och dels Norra 
Västmanlands Ekonomiförvaltning handlingarna för arbetet med 
kommunens vision respektive arbetet med styrsystemet. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 31(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 80 Fair trade city – diplomering i Norbergs kommun 
Dnr 2007.0077.910 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari att ge ledningskontoret i 
uppdrag att under 2015 ta initiativ till att kommunen diplomeras som fair 
trade city under 2015 och att ledningskontoret disponerar budgeterade 
medel för 2015-2017 för att genomföra uppdraget. 
 
Ledningskontorets plan har varit och är att lägga ansvaret för 
införandearbetet på den från årsskiftet återinrättade anställningen som 
informatör/utredare. Som väl är känt har rekryteringsprocessen inte gått 
till avslut förrän nu med tillträde för ny befattningshavare från och med 
mitten av augusti. Sammantaget innebär fördröjningen behov av ändring 
av tidplanen för införandet av diplomeringen. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni 2015. 

Beslut 

Norbergs kommun diplomeras som fair trade city under 2016. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchefen 
Informatören/utredaren 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 32(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 81 Rapport, revidering av Norberg kommuns energi- 
och klimatstrategi 
Dnr 2014.0308.430 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2014 att uppdra åt 
ledningskontoret att komma med förslag till hur revidering och 
uppföljning av måluppfyllelsen för energi- och klimatstrategin kan gå till. 
 
Fagersta och Norbergs kommuner har tillsammans med Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) en gemensam resurs i 
form av en energi- och klimatstrateg, varav Norbergs kommun 
disponerar 0,25 %. Befattningen har under en längre tid varit obesatt och 
rekryteringsarbete pågår inom NVK. För att ledningskontoret skall 
kunna arbeta med kommunstyrelsens uppdrag om revideringsförslag och 
uppföljning av måluppfyllelse måste den som rekryteras till befattningen 
som energi- och klimatstrateg ha tillträtt, då dennes kompetens krävs för 
uppdraget. Ledningskontoret avser alltså att senare återkomma med 
förslag enligt kommunstyrelsens uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni 2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet godkänner rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchefen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 33(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 82 Medborgarförslag om att göra lekparken i 
kvarteret Stockrosen till en rökfri zon 
Dnr 2015.0209.914 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktiges 
sammanträde i Norberg den 18 maj om att göra lekparken i kvarteret 
Stockrosen till en rökfri zon. 
 
Ledningskontoret redovisar hur medborgarförslaget kan bifallas. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 juni 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar att beslutspunkten 3 ändras så att den istället har 
följande lydelse: 

3. Finansiering sker inom Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbunds tilldelade ekonomiska ram. 

 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna 
utskottet beslutar i enlighet med Erikssons yrkande. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund uppdras att sätta 

upp askfat i anslutning till lekparken. 
2. Arbetsmarknadsenheten uppdras att ansvara för drift och 

underhåll av askfaten. 
3. Finansiering sker inom Norra Västmanlands 

kommunalteknikförbunds tilldelade ekonomiska ram. 
4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

 
 

 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 34(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 83 Redovisning av uppdrag, löneutvecklingen på 
löneförvaltningen 
Dnr 2015.0104.902 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse har inkommit från personalorganisationen Vision angående 
löneutvecklingen på löneförvaltningen. 
 
Föreslås att allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av 
löneutvecklingen inom Västmanland-Dalarnas löneförvaltning. 

Beslutsunderlag 

Enhet stöds tjänsteskrivelse den 24 april 2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet godkänner enhet stöds redovisning av 
löneutvecklingen inom Västmanland-Dalarnas löneavdelning. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Personalchefen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 35(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 84 Rapport, statsbidrag i syfte att öka kunskapen om 
hbt-personers situation 
Dnr 2015.0177.744 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner och landsting har fram till den 15 mars 2015 haft möjlighet 
att ansöka om statsbidrag för att öka kunskapen om homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners situation för att främja målgruppens 
rättigheter och möjligheter i kontakter med kommuner och landsting. 
Barn- och utbildningssektorn har tillsammans med enhet stöd ansökt om 
200 000 kronor. Det beviljade beloppet blev 40 000 kronor. 
 
Föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott tagit del av rapporten. 

Beslutsunderlag 

Enhet stöds tjänsteskrivelse den 19 maj 2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Barn- och utbildningschefen 
Socialchefen 
Kommunchefen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 36(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 85 Revidering av funktionshinderspolitisk plan 
Dnr 2014.0317.730 

Sammanfattning av ärendet 

En revidering har genomförts av funktionhinderspolitisk plan (för 
detta handikappolitisk plan), se Bilaga 1. Även utskottens uppföljning 
har reviderats, se Bilaga 2. 

De övergripande målen för Norbergs kommuns 
funktionshinderspolitik är samma som de nationella målen. 
Ändringarna i planen är kursiverade. 

Föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott rekommenderar 
kommunstyrelsen att anta den reviderade 
funktionshinderspolitiska planen. 

Beslutsunderlag 

Enhet stöds tjänsteskrivelse den 11 juni 2015. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar den reviderade funktionshinderspolitiska 
planen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 37(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 86 Motion om att ge ungdomarna en ny gård 
Dnr 2014.0337.910 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet gav vid sammanträdet 2015-04-15 områdeschefen för kultur, 
idrott och fritid uppdrag att lämna en bedömning av efterfrågade 
kostnader och åtgärder vid bifall av en motion angående en ny 
ungdomsgård. 
 
Den efterfrågade bedömningen är att för en kostnad på samma nivå får 
våra ungdomar en i många avseenden bättre lokal. För en tillkommande 
årshyra på 50000 kronor (29 % ökning) erbjuder lokalerna alla 
efterfrågade funktioner. 

Beslutsunderlag 

Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 3 juni 2015, § 30. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar följande: 
1. Motionen bifalles i princip. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur 

bättre lokaler för ungdomsgård kan skapas inom kultur-, idrotts- 
och fritidsutskottets ekonomiska ram. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Motionen bifalles i princip. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur 

bättre lokaler för ungdomsgård kan skapas inom kultur-, idrotts- 
och fritidsutskottets ekonomiska ram. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 38(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 87 Yttrande över motion om att förbjuda tiggeri 
Dnr 2015.0142.910 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om förbud av tiggeri har lämnats in till kommunfullmäktige i 
Norberg den 23 mars 2015 av Stefan Vestling, Åsa-Lena Vestling och 
Heikki Kärpälä samtliga (sd). 
 
Mot bakgrund av att det finns prejudicerande fall mot förbud av tiggeri 
föreslår ledningskontoret att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2015. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 39(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 88 Förslag till nytt 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. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2015, § 54, följande: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsen 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 
oktober 2015. 

3. Målsättningen är att reglementet ska träda i kraft den 1 januari 
2016. 
 

Ledningskontoret presenterar ett förslag till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen samt föreslår att reglementet antas. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till ledningskontorets beslutsförslag. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen. 

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2016. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 40(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 89 Rapport, ensamkommande flyktingbarn 
Dnr 2014.0306.133 

Beslutsunderlag 

Skrivelse till migrationsministern av kommunstyrelsens ordförande i 
Hedemora- och Norbergs kommuner den 11 augusti 2015. 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 41(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 90 Remiss, nyanställningsundersökning inför 
tillsvidareanställning inom Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund 
Dnr 2015.0256.301 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsgruppen vid NVK har med anledning av flera fall med 
sjukdom, som begränsar personens möjlighet att sköta arbetet, inträffat 
relativt kort efter nyanställning diskuterat de skillnader som gjorts mellan 
olika avdelningar inom NVK när det gäller krav på 
nyanställningsundersökningar och deras innehåll. 
 
Nyanställningsundersökning är en medicinsk hälsoundersökning som 
görs innan anställningen påbörjas och som kan ha olika innehåll 
beroende på typ av arbete. 

Beslutsunderlag 

NVK: s sammanträdesprotokoll den 25 juni 2015, § 154. 

Yrkanden 

Kent Persson (v) yrkar att allmänna utskottet bör svara NVK att inte 
införa nyanställningsundersökningar. 

Beslut 

Allmänna utskottet anser att NVK inte ska införa 
nyanställningsundersökningar. 
 
 

 
 
Kopia till: 
NVK 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 42(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 91 Motioner till Sveriges kommuner och landstings 
kongress 
Dnr 2015.0280.900 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har möjlighet att inkomma med motioner till 
Sveriges kommuner och landstings(SKL) kongress.  

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar att allmänna utskottet uppdrar åt ledningskontoret 
med biträde av kommunstyrelsens presidium att till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde inkomma med förslag på motioner 
rörande följande två ämnen: 

1. Ensamkommande flyktingbarn. 
2. Skolskjutsar på landsbygden. 

 
Sammanträdet ajourneras. 
 
Stig Bergman (v) yrkar avslag på Erikssons yrkande, punkt 2. 
 
Ordföranden ställer Erikssons yrkande, avseende beslutspunkten 1, 
under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller Erikssons 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer Erikssons yrkande, avseende beslutspunkten 2, 
under proposition och finner att allmänna utskottet avslår Erikssons 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning. Ja-röst till 
bifall av Erikssons yrkande och nej-röst för avslag av Erikssons yrkande. 



 Sammanträdesprotokoll 43(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 91 (forts.) 

 § 

Ledamot/ 
tjänstgörande ersättare 

Ja-röst 
(bifall) 

Nej-röst 
(avslag) 

Kent Persson (v)  X 

Åsa Eriksson (s) X  

Johan Stråhle (s) X  

Lisa Bäckman (v)  X 

Stig Bergman (v)  X 

 
Med 2 ja-röster mot 3 nej-röster, beslutar allmänna utskottet att avslå 
Erikssons yrkande. 

Beslut 

Allmänna utskottet uppdrar åt ledningskontoret med biträde av 
kommunstyrelsens presidium att till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde inkomma med förslag på motioner 
rörande ämnet ensamkommande flyktingbarn. 

Reservationer 

Åsa Eriksson (s) och Johan Stråhle (s) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Ledningskontoret 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 44(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 92 Överföring av ofördelade medel till socialutskottet 
Dnr 2014.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens socialutskott äskar hos kommunstyrelsen om medel 
då socialförvaltningen beräknas göra ett underskott motsvarande ca 2,2 
mkr för 2015. 
 
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att utöka 
socialutskottets ekonomiska ram för 2015 motsvarande 440 tkr. Dessa 
medel ska täcka ökade kostnader för färdtjänst. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 15 juni 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar bifall till socialutskottets äskande. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka socialutskottets ekonomiska ram 
för 2015 med 440 tkr. 
 
 

 
 
Kopia till: 
L Eriksson 
R Lööv 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 45(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 93 Inbjudan till träff  för klassikerkommunerna 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har blivit inbjuden till träff för klassikerkommunerna. 

Beslut 

Olle Rahm (s) utses att representera kommunen vid träffen för 
klassikerkommunerna. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Olle Rahm 
Valpärmen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 46(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 94 Sammanträdesplan för 2016 
Dnr 2015.0281.913 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för 2016, upprättad 2015-07-29 

Beslut 

Sammanträdesplanen för allmänna utskottet avseende 2016 fastställs. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 47(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 95 Norberg kommuns budget för 2016 med plan för 
2017 och 2018 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Preliminära ekonomiska ramar för år 2016-2018 för kommunens utskott 
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna 
utskottets sammanträde den 23, 25 mars 2015, § 17. 
 
Med anledning av budgetberedningen gavs ett antal uppdrag till utskott 
och samverkansorgan som har redovisats. 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet har inkommit med budgetförslag. 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2015. 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2015. 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2015. 
Socialutskottets protokoll den 9 juni 2015, § 93. 
Tjänsteskrivelse den 26 maj 2015. 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 3 juni 2015, § 25. 
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 25 maj 2015. 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 26 maj 2015, § 32. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juni 2015. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015. 
KSO-möte FAHNS-protokoll den 29 april 2015. 
Allmänna utskottets protokoll den 23, 25 mars 2015, § 17. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar att kommunens överlikviditet viks för att 
möjliggöra bygge av idrottshall. 
 
Kent Persson (v) yrkar avslag på Erikssons yrkande. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna 
utskottet avslår Erikssons yrkande. 
 
Mötet ajourneras innan beslutet fattas. 



 Sammanträdesprotokoll 48(52) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 95 (forts.) 

Beslut 

Uppdrag 
1. Kommunchefen ges i uppdrag att se över ledningskontoret och 

framtida arbetsuppgifter, där integration, besöksnäring och 
evenemangskoordinator ingår. 
 

2. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag med biträde av 
infrastrukturgruppen att säkerställa att åtgärder vidtas för säkrare 
och mer kostnadseffektiv skolskjuts (redan föreslaget ”skaft” i 
Högfors samt tillskapande av vändplats för att möjliggöra 
kollektivtrafik i Olsbenning). 
 

3. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att redovisa hur 
man arbetar med den extra miljonen som utskottet tilldelades 
under föregående års budgetprocess. 
 

4. Socialutskottet ges i uppdrag att tydliggöra hur de extra medlen 
2016 för att sänka försörjningsstödet och minska placeringarna 
används. 
 

5. Socialutskottet ges i uppdrag att organisera äldreomsorg 
och/eller arbetsmarknadsinsatser så att sociala företag kan 
anlitas. 
 

6. Socialutskottet ges i uppdrag att återkomma till 
budgetberedningen i mars 2016 med tydligare kostnadsförslag 
gällande eventuell nybyggnation av gruppbostad för LSS. 
 

7. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet ges i uppdrag att tillskapa 
resurser inom ekonomisk ram från år 2017 för att stödja 
evenemang. 
 

8. I övrigt tar allmänna utskottet del av utskottens 
konsekvensbeskrivningar.  

 
9. Allmänna utskottets effektmål enligt förvaltningens förslag gäller 

för ledningskontorets fortsatta beredningsarbete med budget och 
plan 2016-2018. 
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  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 95 (forts.) 

Förslag till kommunstyrelsen 

10. Om samverkan med Avesta ej går i mål ska kultur-, idrotts- och 
fritidsutskottets verksamhet genomlysas. 
 

11. Som inriktningsbeslut fördelas kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel om 2 Mkr 2016-2018 enligt nedanstående: 

 
Socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet 
a. Kostutveckling: 200 000 kronor respektive år 2016-2017. 

 
Barn- och utbildningsutskottet 
b. IT i skolan: 200 000 kronor respektive år 2016-2017. 
c. Start av pulshöjande aktivitet för bättre skolresultat: 45 000 

år 2016. 
 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet 
d. Arrangemang: 200 000 kronor respektive år 2016-2017. 

 
Allmänna utskottet 
e. Åtgärder inom ramen för Tillväxtprogrammet: 100 000 

kronor respektive år 2016-2017. 
f. Mönsterarbetsplats: 500 000 kronor respektive år 2016-

2017. 
g. Åtgärder inom ramen för Digital agenda: 200 000 kronor 

respektive år 2016-2017. 
h. Fair Trade City: 100 000 kronor respektive år 2016-2017. 

 
Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar enligt följande: 

12. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att bedriva 
verksamhet utifrån de statsbidrag som finns för asylsökande 
barn. 
 

13. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning ges i uppdrag att se till 
att de nya avskrivningsreglerna tillämpas från år 2017. 
 

14. Resultatmål fastställs till 1 % av skatter och bidrag år 2016 och 2 
% respektive år 2017-2018. 
 

15. Avsatta medel för extra underhåll till NVK minskas med 
1 000 000 kronor under året 2016. 
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  Sammanträdesdatum  
 Allmänna utskottet 2015-08-21, 24  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 

§ 95 (forts.) 

16. Totala anslaget för extra underhåll till NVK uppgår till 1 000 000 
kronor 2016-2018. 
 

17. Befolkningssiffran som budgeten baseras på är oförändrat från 
antal invånare den 31 december 2014, vilket är 5 719 invånare. 

 
18. Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2016 

omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp som motsvarande belopp på 
de lån som förfaller till betalning år 2016. 

 
Kommunstyrelsens driftbudget 

19. Anslaget till kommunstyrelsen och dess allmänna utskott utökas 
med 1 000 000 kronor för att bedriva verksamhet inom 
turismområdet och 44 000 kronor 2016, 45 000 kronor 2017 och 
46 000 kronor 2018 för ökade kostnader för den gemensamma 
upphandlingsenheten med Avesta kommun. Anslaget för 
utvecklingsmedel fastställs till 2 000 000 kronor respektive år 
2016-2017. Det innebär att kommunstyrelsen och allmänna 
utskottet tilldelas ett anslag på 17 892 000 kronor år 2016, 18 324 
000 kronor år 2017 och 18 799 000 kronor år 2018.  
 

20. Anslaget till kommunstyrelsens socialutskott utökas med 125 000 
kronor tillsvidare för hyreshöjning och tillfälligt med 1 000 000 
respektive 2016-2017 för förebyggande arbete i syfte att minska 
antalet placeringar och försörjningsstödstagare. När 
försörjningsstödet minskar får socialutskottet behålla det 
utrymmet. Det innebär att kommunstyrelsens socialutskott 
tilldelas ett anslag på 121 865 000 kronor år 2016, 125 855 000 
kronor år 2017 och 131 267 000 kronor år 2018. 
 

21. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
utökas med 532 000 kronor respektive år 2016-2018 till hyra för 
ny förskoleavdelning på Blåsippan och 1 000 000 till extra 
lärartjänster på högstadiet. Det innebär att utskottet tilldelas ett 
anslag på 97 609 000 kronor år 2016, 100 937 000 kronor år 2017 
och 104 220 000 kronor år 2018.  
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§ 95 (forts.) 

22. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott  
minskas med 1 000 000 kronor avseende utskottets budgeterade 
kostnader för turism. Det innebär att utskottet tilldelas ett anslag 
på 9 808 000 kronor år 2016, 9 908 000 kronor år 2017 och 
10 216 000 kronor år 2018. 

Kommunfullmäktiges driftbudget 
23. Anslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 

tilldelas ett anslag på 2 889 000 kronor år 2016, 2 958 000 kronor 
år 2017 och 3 035 000 kronor år 2018. Beviljade medel för 
utveckling av Prostudden kan även användas för utredning av 
gruvrisker 2015 och 2016. Eventuell resterande del kan 
finansieras via utvecklingsmedel. År 2017 ska pengar för 
utredning av gruvrisker vara engångsanslag.  
 

24. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på 
32 158 000 kronor år 2016, 32 922 000 kronor år 2017 och 
33 769 000 kronor år 2018 för att säkerställa att vuxenutbildning 
även fortsättningsvis tillhandahålls i Norberg, under förutsättning 
att de andra samverkanskommunerna fattar likalydande beslut. 
 

25. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag för 
Svenska för invandrare på 924 000 kronor år 2016, 946 000 
kronor år 2017 och kronor 971 000 år 2018. 
 

26. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) tilldelas 
ett anslag på 13 102 000 kronor år 2016, 13 364 000 kronor år 
2017 och 13 631 000 kronor år 2018. 

 
27. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag för 

medlemsbidrag på 4 618 000 kronor år 2016, 4 738 000 kronor år 
2017 och 4 866 000 kronor år 2018 samt ett anslag för övrigt på 
320 000 kronor år 2016, 313 000 kronor år 2017 och 0 kronor år 
2018.  

 
28. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 939 000 

kronor år 2016, 924 000 kronor år 2017 och 951 000 kronor år 
2018.  
 

29. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på 3 854 
000 kronor år 2016, 3 946 000 kronor år 2017 och 4 049 000 
kronor år 2018. 
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§ 95 (forts.) 

30. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på 
184 000 kronor år 2016, 188 000 kronor år 2017 och 193 000 
kronor år 2018. 

 
31. Till kollektivtrafik anslås 3 599 000 kronor år 2016, 3 685 000 

kronor år 2017 och 3 781 000 kronor år 2018. 
 

32. Till överförmyndarsamverkan anslås 625 000 kronor år 2016, 640 
000 kronor år 2017 och 657 000 kronor år 2018. 

 
Investeringsbudget  

33. Investeringsbudgeten fastställs. Det innebär en 
investeringsbudget om totalt 6 200 000 kronor år 2016 samt 
12 200 000 kronor respektive år 2017-2018 varav 
NVK/kommunfullmäktige tilldelas 5 200 000 kronor år 2016 
och 11 200 000 kronor respektive år 2017-2018. 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta fördelningen av 
investeringsmedel mellan utskotten åt kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Åsa Eriksson (s) och Johan Stråhle (s) meddelar reservation mot beslutet 
att avslå att kommunens överlikviditet viks för att möjliggöra bygge av 
idrottshall. 
 
Åsa Eriksson (s) avstår från att delta i beslutet, avseende beslutspunkt 13. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet  
Kultur-, idrotts- och fritidsutskott 
Socialutskottet 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Infrastrukturgruppen 
Akten 
 
 


