
 Sammanträdesprotokoll 1(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-08-31, 2016-09-01  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 Plats och tid Onsdagen den 31 augusti 2016, 08.10-16:50, torsdagen den 1 
september 2016 klockan 09.10-11.30 

  
Beslutande 2016-08-31: Ordförande Kent Persson (V), vice ordförande Jo-

hanna Odö (S), Åsa Eriksson (S), Lisa Bäckman (V) §§ 64, 65 
förmiddag, 71, 73, 74, 90-93, Stig Bergman (V) § 65 eftermiddag, 
Ulf Segerbo (M) 
2016-09-01: Ordförande Kent Persson (V), vice ordförande Jo-
hanna Odö (S), Åsa Eriksson (S) §§ 67-69, 72 Lisa Bäckman (V), 
Ulf Segerbo (M) 

  
Övriga närvarande Kommunchef Hannu Högberg, administrativ chef Caroline Pers-

son, ekonomichef Karolina Berglund  
Ersättare: Olle Rahm (S), Stig Bergman (V) 

  
Justerare Johanna Odö 
  
Justeringsdatum 2016-09-15 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 64-98 
  Caroline Persson  

 Ordförande   
  Kent Persson (V)  

 Justerare   
  Johanna Odö (S)  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
  

Sammanträdesdatum 2016-08-31 och 2016-09-01 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-16 Datum då anslaget tas ned 2016-10-10 
  

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, enhet administration 
  

Underskrift   
 Caroline Persson 
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Innehållsförteckning 

 Deltagare/föredraganden § 65 4 
§ 64 Fastställande av dagordning 5 
§ 65 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och samverkans- 

organ inför behandling av budget 2017 med planför2018 och 2019 6 
§ 66 Lägesrapport från kommunchefen, ledningsgruppens gemen- 

samma förslag till fördelning av extra statsbidrag 7 
§ 67 Skattesats för år 2017 8 
§ 68 Norberg kommuns budget för 2017 med plan 2018 och 2019 9 
§ 69 Justerad styrmodell 15 
§ 70 Redovisning av uppdrag, plan för att alla barn som lämnar grund- 

skolan ska ha behörighet till nationellt gymnasieprogram 16 
§ 71 Redovisning av uppdrag, rapport om arbete och utfall pulshöjande 

aktiviteter 17 
§ 72 Redovisning av uppdrag, förslag till placering av laddnings- 

stolpar för elbilar inklusive kostnadsuppskattning 18 
§ 73 Redovisning av uppdrag, kostnader för fler SÄBO- platser inom  

LSS enligt tidigare redovisad behovsanalys lag 20 
§ 74 Redovisning av uppdrag, treårsplan för användning av buffer- 

terade medel 21 
§ 75 Redovisning av uppdrag, förslag till reglemente för den sociala 

investeringsfonden 22 
§ 76 Redovisning av uppdrag, förslag till ramar för det nya  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 23 
§ 77 Redovisning av uppdrag, åtgärds-/handlingsplan utifrån 

rekommendationer i utredning ”Besöksnäring och turism” 24 
§ 78 Redovisning av uppdrag, framtida organisation för KIFU 25 
§ 79 Redovisning av uppdrag, åtgärder i genomförandeplanen 26 
§ 80 Redovisning av uppdrag, bör Norbergs kommun utöka uppdrag 

och anslag till V-Dal så att framtida planarbete inkluderas 27 
§ 81 Redovisning av uppdrag, möjligheten att flytta IT-medel till  

kommunen för digitalisering/verksamhetsutveckling 28 
§ 82 Redovisning av uppdrag, förslag avseende skapande av skate-  

och kickboardpark 29 
§ 83 Redovisning av uppdrag, förslag gällande Norberg kulturråds 

äskanden för integrationsprojekt 31 
§ 84 Redovisning av uppdrag, förslag på hur Norbergs kommun kan 

bli en mer attraktiv arbetsgivare 32 
§ 85 Dubbelbemanning för kompetensöverföring 33 
§ 86 Heltid, önskad sysselsättningsgrad eller arbetstidsförkortning 34 
§ 87 Anställningsstöd extratjänster, rapport 36 
§ 88 Utbildningsinsatser 2016, redovisning t o m 2016-06-14 37 
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§ 89 Varumärket Norbergshem, information 38 
§ 90 Nyttjande av fullmakt, redovisning av delegations-beslut 39 
§ 91 Fullmakt för Linda Halldin, Norra Västmanlands Kommunal- 

teknikförbund 41 
§ 92 Utbetalning kommunalt partistöd 42 
§ 93 Lagakraftbevis, detaljplan för del av kv Kronan m fl, Norbergs  

kommun, Västmanlands län 43 
§ 94 Budgetuppföljning per den 31 juli 2016 med helårs-prognos 2016 44 
§ 95 Komplettering NVK:s treåriga investeringsplan 45 
§ 96 Meddelanden 46 
§ 97 Ändring av ersättning till ledamöter i kommunstyrelsens social- 

utskott, extra ärende 47 
§ 98 Hantering av överskottslikviditet, extra ärende 48 
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 Deltagare/föredraganden § 65 
 
Föredraganden, § 65 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och sam-
verkansorgan inför behandling av budget 2017 med plan för 2018-2019 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott, Hannu Högberg, kommunchef 
 
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, Johanna Odö (S), ordförande, 
Ingrid Nord, sektorchef 
 
Kommunstyrelsens socialutskott, Annika Hedberg Roth (S), ordförande, Liselotte 
Eriksson, sektorchef 
 
Kommunstyrelsens kultur- idrotts- och fritidsutskott, Elizabeth Pettersson (S), ord-
förande, Ingrid Norman, sektorchef barn- och utbildningsutskottet 
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Arne Hjort, direktionschef 
 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Henning Bask (S), ordförande, Ola 
Wahlsten ( ), vice ordförande, Mats Berglund, direktionschef 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Harold Nilsson, direktionschef 
 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Teemu Sulin, ordförande, Mats Jansson, 
direktionschef 
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§ 64 Fastställande av dagordning 
 
 
Dagordningen fastställdes med följande ändringar och tillägg: 
 
Punkterna 32 Skattesats för år 2017 och 34 Norberg kommuns budget för 2017 
med plan 2018 och 2019 behandlas som första punkter dag 2 (2016-09-01) 
 
Punkt 26 Delegationsbeslut utgår, skall hanteras av annat utsksott. 
 
Punkt 97 extra ärende: Ändring av ersättning till ledamöter i kommunstyrelsens 
socialutskott 
 
Punkt 98 extra ärende: Nyupplåning och omsättning av lån 
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§ 65 Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och 
samverkansorgan inför behandling av budget 2017 med 
plan för 2018 och 2019 
Dnr 2016.0001.942 
 
 
Ekonomichefen redogör för planeringsförutsättningar för budget- och planperi-
oden 2017–2019. 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 2017 - 2018 (Se deltagarlista). 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 66 Lägesrapport från kommunchefen, ledningsgruppens 
gemensamma förslag till fördelning av extra statsbidrag 
Dnr 2016.0200.942 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har, i samband med vårbudgetpropositionen, aviserat en ökning av de 
generella statsbidragen till kommunerna med 10 miljarder, de s k välfärdsmiljarder-
na. Enligt SKLs prognoser kommer det att innebära en ökning med statsbidragen 
till Norberg med 20Mkr per år under perioden 2017-2018. Därefter kommer en 
successiv nedtrappning från viktningen för flyktingmottagande att ske så att det 
efter 5 år återstår en ökning med ca 4,5 Mkr för kommunen. 
 
Vid sammanträde den 16 maj 2017 gav Kommunstyrelsen kommunchefen i upp-
drag att tillsammans med ledningsgruppen ta fram ett sammantaget förslag för hur 
de extra medlen kan nyttjas så att det även får effekt över tid, samt att förslaget 
redovisas i samband med budgetberedningen i augusti. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av det redovisade förslaget. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
- 
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§ 67 Skattesats för år 2017 
Dnr 2016.0001.942 
 

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 

Föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande: 
Den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs till 22:66 kronor per skattekrona 
och är därmed oförändrad i förhållande till 2016 års skattesats. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 68 Norberg kommuns budget för 2017 med plan 2018 och 
2019 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Preliminära ekonomiska ramar för år 2017-2019 för kommunens utskott och sam-
verkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna utskottets sam-
manträde den 17, 22 mars 2016, § 23. 
 
Med anledning av budgetberedningen gavs ett antal uppdrag till utskott och sam-
verkansorgan som har redovisats. 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets protokoll den 23 augusti 2016, § 189 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 17 augusti 
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 16 augusti 2016, § 38 
Barn- och utbildningsutskottets tjänsteskrivelse den 19 juli 2016 
HR-chefens tjänsteskrivelse (Heltid, önskad sysselsättningsgrad eller arbetstidsför-
kortning) den 13 juli 2016 
HR-chefens tjänsteskrivelse (Dubbelbemanning för kompetensöverföring) den 17 
maj 2017 
Allmänna utskottets protokoll den 17, 22 mars 2016, § 23 
Planeringsförutsättningar 2017-2019, daterad den 11 mars 2016 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S), Johanna Odö (S) och Olle Rahm (S) yrkar enligt följande: 
 

- Anslag till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ökas med 210 tkr 
från och med år 2017 för planarbete inom ordinarie budgetram. 

- Resultatmålet sätts till 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 
2017-2019 

- Från Allmänna utskottets budgetram flyttas anslaget för näringslivsbefrämjande 
åtgärder till Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet (DSU), 1 088 tkr år 
2017, 1 130 tkr år 2018 och 1 172 tkr år 2019. 

- Från Allmänna utskottets budgetram flyttas 1 000 tkr för besöksnäring och 
turism från och med år 2017 till DSU. 

- Allmänna utskottets budgetram ökas från och med år 2017 med 500 tkr för ”En 
väg in”, (ökad säkerhet, tillgänglighet och service i kommunhuset) 

- Allmänna utskottet budgetram utökas med 2 000 tkr för digitalisering år 2017, 
1 495 tkr för år 2018 samt 1 445 tkr för år 2019. 
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- Barn- och utbildningsutskottets budget justeras utifrån nya demografiska förut-
sättningar. Budgetramen minskas med 4 384 tkr för år 2017, 2 506 tkr för år 
2018 och 3 019 tkr för år 2019. 

- Barn- och utbildningsutskottets budgetram utökas med 2 500 tkr år 2017, 2 000 
tkr år 2018 och 1 000 tkr år 2019 för åtgärder enligt plan för ökad måluppfyl-
lelse i grundskolan. 

- Socialutskottets budget ökas med 500 tkr från och med år 2017 för utökning 
med en områdeschef. 

- Socialutskottets budget ökas med 900 tkr från och med år 2017 för utökad 
nattbemanning i syfte att frigöra tid för sjuksköterskor). 

- Socialutskottets budget ökas med 610 tkr från och med år 2017 för att täcka 
vikariekostnader i samband med utbildning 

- Socialutskottets budgetram utökas med 1 000 tkr från och med år 2017 för per-
sonalförstärkning med fokus på ökad tjänstgöringsgrad. 

- Kultur- idrotts och fritidsutskottets budget överförs till Demokrati- och sam-
hällsutvecklingsutskottet med 9 942 tkr år 2017, 10 060 tkr år 2018 och 10 300 
tkr år 2019. 

- Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets budget tillförs medel från: 
- KIFU med 9 942 tkr år 2017, 10 060 tkr år 2018 och 10 300 tkr år 2019. 
- Allmänna utskottet /näringslivsmedel med 1 088 tkr år 2017, 1 130 tkr år 
  2018 samt 1 172 år 2019. 
- Medel från allmänna utskottet/besöksnäring och turism med 1 000 tkr från  
  och med år 2017. 

- Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får 500 tkr år 2017 och år 2018 
för besöksnäring och turism 

- Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får 500 tkr från år 2017 för rekry-
tering av biblioteks- kultur- och fritidschef 

- Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får 1 000 tkr från och med år 
2018 för driftkostnader för ny idrottshall. 

 
Uppdrag 

- Barn- och utbildningsutskottet ska till budgetberedningen i mars 2017 utreda 
om en ny förskola behöver byggas och i så fall svara på frågorna varför, till vil-
ken kostnad, alternativ användning för nuvarande lokaler och möjlig profil. 
Social och ekologisk hållbarhet ska beaktas. 

- Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ska till budgetberedningen i 
mars 2017 utreda kostnad och tidplan för att bygga flerfamiljshus i stil med 
SABO´s typhus samt plan för genomgripande ROT-renovering av delar av 
Skallberget. 

- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska till december 2016 undersöka möj-
ligheterna till fordonssamverkan med ägarkommunernas tekniska verksamheter. 
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- Norra Västmanlands Utbildningsförbund uppdras att i god tid till Kommunsty-
relsens budgetmöte inkomma med tydliga beräkningar för sitt äskande. 

 
Investeringsbudget 

- För gång och cykelväg mellan Norberg och Fagersta avsätts 2 000 tkr 
 
Kent Persson (V), Lisa Bäckman (V) yrkar enligt följande: 
 

- Anslag till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ökas med 210 tkr 
från och med 2017 för planarbete inom ordinarie budgetram. 

- Resultatmål 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag 

- Från allmänna utskottet flyttas 1 088 tkr näringslivsmedel och 1 000 tkr Kultur-, 
idrotts och fritidsutskottets medel till Demokrati och samhällsutvecklingsut-
skottet 

- Allmänna utskottet tilldelas ramhöjning med 500 tkr för ”En väg in” 

- Barn- och utbildningsutskottets budget minskas utifrån demografiska förändringar 
med 4 384 tkr 

- Barn- och utbildningsutskottet får 3 000 tkr för ökad måluppfyllelse i skolan. 

- Socialutskottet får 500 tkr för rekrytering av områdeschef 

- Socialutskottet får 900 tkr för nattbemanning  

- Socialutskottets budgetram ökas med 1 000 tkr för personalförstärkning, heltid 

- Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet erhåller budget om 12 000 tkr  
 
Ordförande ställer Eriksson (S) m fl totala yrkande mot Perssons (V) m fl totala 
yrkande och finner att allmänna utskottet röstat enligt Erikssons förslag. 

Beslut 

Uppdrag 
1. Barn- och utbildningsutskottet ska till budgetberedningen i mars utreda om 

en ny förskola behöver byggas och i så fall svara på frågorna varför, till vil-
ken kostnad, alternativ användning för nuvarande lokaler och möjlig profil. 
Social och ekologisk hållbarhet ska beaktas. 

2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ska till budgetberedningen i 
mars utreda kostnad och tidplan för att bygga flerfamiljshus i stil med 
SABO´s typhus samt plan för genomgripande ROT-renovering av delar av 
Skallberget. 

3. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska till december undersöka möj-
ligheterna till fordonssamverkan med ägarkommunernas tekniska verksam-
heter 

4. Norra Västmanlands Utbildningsförbund uppdras att i god tid till kommun-
styrelsens budgetmöte inkomma med tydliga beräkningar för sitt äskande. 

 



 Sammanträdesprotokoll 12(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-08-31, 2016-09-01  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Resultatmål fastställs till 1 % av skatter och statsbidrag för år 2017-2019 
 
Kommunstyrelsens driftbudget 

5. Från allmänna utskottets budgetram flyttas anslaget för närings-
livsfrämjande åtgärder till Demokrati- och samhällsutvecklingsut-
skottet med 1 088 tkr år 2017, 1 130 tkr år 2018 och 1 172 tkr år 
2019. Från budgetramen flyttas anslaget för besöksnäring och tur-
ism med 1 000 tkr från och med år 2017. Allmänna utskottets 
budgetram ökas från och med år 2017 med 500 tkr för "En väg 
in". Allmänna utskottet budgetram utökas med 2 000 tkr för digi-
talisering år 2017, 1 495 tkr för år 2018 samt 1 445 tkr för år 2019. 
Det innebär att kommunstyrelsen och allmänna utskottet tilldelas 
ett anslag på 16 514 tkr år 2017, 15 324 tkr år 2018 och 15 538 tkr 
år 2019. 

 
6. Det totala anslaget till kommunstyrelsen kultur-, idrotts- och fri-

tidsutskottet flyttas till demokrati- och samhällsutvecklingsutskot-
tet med 9 942 tkr år 2017, 10 060 tkr år 2018 och 10 300 tkr år 
2019. Från allmänna utskottet tillförs näringslivsmedel med1 088 
tkr år 2017, 1 130 tkr år 2018 samt 1 172 år 2019. Från allmänna 
utskottet tillförs även medel för besöksnäring och turism med 1 
000 tkr från och med år 2017. Demokrati- och samhällsutveckl-
ingsutskottet får därutöver 500 tkr år 2017 och år 2018 för be-
söksnäring och turism. samt 500 tkr från år 2017 för rekrytering av 
biblioteks- kultur- och fritidschef. Demokrati- och samhällsut-
vecklingsutskottet får även 1 000 tkr från och med år 2018 för 
driftkostnader för ny idrottshall. Anslaget till kommunstyrelsens 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskott uppgår totalt till 
13 030 tkr år 2017, 14 190 tkr år 2018 och 13 972 tkr år 2019. 

 
7. Socialutskottets budget ökas med 500 tkr från och med år 2017 för ut-

ökning med en områdeschef. Socialutskottets budget ökas med 900 tkr 
från och med år 2017 för utökad nattbemanning i syfte att frigöra tid 
för sjuksköterskor. Socialutskottets budget ökas med 610 tkr från och 
med år 2017 för att täcka vikariekostnader i samband med utbildning 
Socialutskottets budgetram utökas med 1 000 tkr från och med år 2017 
för personalförstärkning med fokus på ökad tjänstgöringsgrad. Det in-
nebär att kommunstyrelsens socialutskott tilldelas ett totalt anslag på 
130 328 tkr år 2017, 134 518 tkr år 2018 och 138 588 tkr år 2019.  
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8. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott minskas 
på grund av demografiska förändringar med 4 384 tkr år 2017, 
2 506 tkr år 2018 och 3 019 tkr år 2019. Kommunstyrelsens barn- och 
utbildnings- utskott tilldelas ett tillfälligt anslag för arbete med ökad 
måluppfyllelse i skolan med 2 500 tkr år 2017, 2 000 tkr år 2018 och 
1 000 tkr år 2019. Det innebär att kommunstyrelsens barn- och ut-
bildningsutskott tilldelas ett totalt anslag 103 826 tkr år 2017, 
110 221 tkr  år 2018 och 114 145 tkr år 2019. 
 

Kommunfullmäktiges driftbudget 
9. Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)tilldelas ett anslag på 

33 206 tkr år 2017, 34 475 tkr för år 2018 och 35 754 tkr år 2019 för 
att säkerställa att vuxenutbildning även fortsättningsvis tillhandahålls i 
Norberg, under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar 
likalydande beslut.  

 
10. För SFI-undervisning (svenska för invandrare)för ensamkommande 

flyktingungdomar och övriga invandrare anslås 954 tkr år 2017, 
990 tkr år 2018 och 1 027 tkr år 2019 
 

11. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) tilldelas ett 
anslag på 13 218 tkr år 2017, 13 723 tkr år 2018 och 14 232 tkr år 
2019. 
 

12. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldels ett anslag för med-
lemsbidrag på 4 761 tkr år 2017, 4 890 tkr år 2018 och 5 012 tkr år 
2019. Därutöver tilldelas ett anslag för IVPA med 87 tkr år 2017, 
89 tkr år 2018 och 92 tkr år 2019. I övrigt anslås 330 tkr år 2017, 
343 tkr år 2018 och 356 tkr år 2019 för kostnader relaterade till rädd-
ningstjänsten.  
 

13. Till kollektivtrafik anslås 2 949 tkr år 2017, 3 091 tkr år 2018 och 
3 234 tkr år 2019. 
 

14. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas utökat an-
slag med 210 tkr för planarbete inom ordinarie budgetram. Det ger 
ett totalt anslag på 3 018 tkr år 2017, 3 215 tkr år 2018 och 3 372 tkr 
år 2019. 
 

15. Västmanland Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 1 039 tkr år 
2017, 1 038 tkr år 2018 och 1 070 tkr år 2019. 
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16. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på 4 001 tkr 
år 2017, 4 153 tkr år 2018 och 4 306 tkr år 2019. 
 

17. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på 
190 tkr år 2017, 197 tkr år 2018 och 205 tkr år 2019. 
 

18. Upphandlingsverksamheten tilldelas ett anslag på 661 tkr år 2017, 
673 tkr år 2018 och 686 tkr år 2019. 
 

19. Till överförmyndarsamverkan anslås 504 tkr år 2017, 523 tkr år 2018 
och 543 tkr år 2019. 
 
Investeringsbudget 

20. Investeringsbudgeten fastställs. Det innebär en investeringsbudget om 
totalt 11 700 tkr respektive år 2017-2019 varav kommunfullmäk-
tige/Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas 
10 700 tkr respektive år 2017-2019. Kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta fördelning av investeringsmedel mellan utskotten åt kom-
munstyrelsen. 
 

 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 69 Justerad styrmodell 
Dnr 2016.0121.900 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har arbetat fram en ny vision för år 2025. I januari 2016 beslu-
tade kommunfullmäktige om visionen samt fyra strategiska områden. I nästa steg, 
våren 2016, arbetades förslag till kommunstyrelsens övergripande mål fram. De 
övergripande målen fastställdes i maj. Utifrån målen ska respektive utskott formu-
lera åtaganden, följa upp samt revidera handlingsplaner och aktiviteter.  
 
Styrsystemet har ett resultatfokus, där resultaten ska följas upp bredare sätt än en-
bart ur finansiella perspektiv. Förutom de ekonomiska perspektiven omfattar styr-
modellen styrning samt uppföljningar ur verksamhets-, individ-/medborgar- samt 
medarbetarperspektiv.   
 
Fastställande av det årliga möteskalendariet avgör när uppföljningar, redovisningar 
samt budgetmöten ligger i tid. Budgetprocessen planeras så att relevanta plane-
ringsunderlag, exempelvis resultat och skatteunderlagsprognoser fångas in i god tid 
innan budgetramar fastställs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Hannu Högberg den 22 augusti 2016 med för-
slag till styrsystem, Styrsystemet i Norbergs kommun 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta anta dokumentet Styrsystemet i Norbergs kommun 
 
 

 
Kopia till: 
Akten 
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§ 70 Redovisning av uppdrag, plan för att alla barn som 
lämnar grundskolan ska ha behörighet till nationellt 
gymnasieprogram 
Dnr 2015.0388.106 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträde den 25 januari 2016 beslutade kommunfullmäktige bl.a. att upp-
dra åt kommunstyrelsen att presentera en plan för vilka åtgärder som krävs för att 
alla barn ska lämna grundskolan med behörighet till nationellt gymnasieprogram. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsutskottet att presentera en plan 
för vilka åtgärder som krävs för att alla barn ska lämna grundskolan med behörighet 
till nationellt gymnasieprogram. Planen presenteras i samband med budgetbered-
ningen i augusti 2016. 
 
Barn och utbildningsutskottet specificerar beräknad kostnad för uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av uppdrag den 31 augusti, 1 september 2016 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 16 augusti 2016, § 38 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 juli 2016 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 24 maj 2016, § 28 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016, § 30 
Tjänsteskrivelse den 30 mars 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2016, § 15 
 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att ta del av redovisningen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 71 Redovisning av uppdrag, rapport om arbete och utfall 
pulshöjande aktiviteter 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Vid allmänna utskottets sammanträde den 17, 22 mars 2016 fastställdes preliminära 
budgetramar för 2017-2019.  
 
Allmänna utskottet gav då barn- och utbildningsutskottet i uppdrag att till augusti 
2016 rapportera hur arbetet med pulshöjande aktivitet i skolan har fallit ut. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 16 augusti 2016, § 39 
Tjänsteskrivelse den 21 juli 2016 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17, 22 mars 2016, § 23 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av rapporten. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 72 Redovisning av uppdrag, förslag till placering av 
laddningsstolpar för elbilar inklusive kostnadsuppskatt-
ning 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har kommit in till kommunfullmäktige i Norberg den 2 mars 2015 om 
att införa centralt placerade snabbladdningsstolpar för elbilar. Motionen är ställd av 
Elizabeth Pettersson (S).  
 
Motionen har remitterats till Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd, 
som tillstyrker att Norbergs kommun uppför en centralt placerad station för snabb-
laddning av elbilar. En laddstation för snabbladdning kostar mellan 200 000 kr och 
400 000 kr. Kostnad för grävning och arbetskostnad för installation tillkommer. 
 
Vid sammanträde den 25 januari 2016 beslutade Kommunfullmäktige bifalla mot-
ionen om snabbladdningsstolpar för elbilar samt att överlämna frågan om finansie-
ring till budgetberedningen i augusti 2016.  

Beslutsunderlag 

Förslag från NVK, placering och kostnadsberäkning, 2016-08-05 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 25 januari 2016, § 10 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2015-12-14, § 195 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2015-11-25, § 136 
Tjänsteskrivelse från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd, den 13 
oktober 2015-10-13 
Kommunfullmäktiges sammaträdesprotokoll 2015-03-02, § 23 
Motion om snabbladdningsstolpar för elbilar, daterad 2015-02-18 
 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att frågan om finansiering flyttas fram till budgetberedningen 
våren 2017  
 
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att allmänna 
utskottet beslutat i enlighet med förslaget. 
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Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att fråga om finansiering flyttas fram till budgetbered-
ningen våren 2017. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 73 Redovisning av uppdrag, kostnader för fler SÄBO- platser 
inom LSS enligt tidigare redovisad behovsanalys lag  
Dnr 2015.0233.705 

Sammanfattning av ärendet 

Vid allmänna utskottets sammanträde den 17, 22 mars 2016 fastställdes preliminära 
budgetramar för 2017-2019.  
 
Allmänna utskottet gav socialutskottet i uppdrag att till augusti 2016 redovisa kost-
nader för fler SÄBO-platser inom LSS enligt tidigare redovisad behovsanalys. 
 
NVK har upprättat kalkyl för vad ett nytt LSS-boende beräknas kosta. Den beräk-
nade kostnaden är kompletterad med egna driftkostnader.  
 
Förslag till beslut är att allmänna utskottet/budgetberedningen tar del av kostnads-
förslaget gällande nytt LSS-boende sam ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
behov av nytt boende utifrån dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 23 augusti 2016, § 190 
Tjänsteskrivelse den 19 augusti 2016 
Tjänsteskrivelse från NVK med kostnadsuppskattning den 15 augusti 2016 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17, 22 mars 2016, § 23 

Beslut 

Allmänna utskottet/budgetberedningen tar del av kostnadsförslaget gällande nytt 
LSS-boende sam ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda behov av nytt boende 
utifrån dagsläget. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Socialförvaltningen, L Eriksson 
Akten 
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§ 74 Redovisning av uppdrag, treårsplan för användning av 
bufferterade medel 
Dnr 2014.0247.750 

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskottet har i uppdrag att till budgetberedningen i augusti presentera en 
treårsplan för hur de bufferterade medlen för ensamkommande barn och övrig 
integration ska användas. 

Verksamheterna för integration och ensamkommandebarn har hittills finansierats 
via statliga medel. I dessa verksamheter som bygger på återsökningar av kostna-
der är både intäkter och kostnader fördelat över flera år. Det innebär att det finns 
ett balanskonto där samtliga intäkter sedan flera år tillbaka bufferterats för fram-
tida kostnader förmålgruppen. 

Med anledning av regeringens förslag, som är ute på remiss, gällande nytt ersätt-
ningssystem för ensamkommande barn och unga, har planerna kring bufferten 
reviderats i sin helhet. Nu finns endast poster för att täcka redan planerad verk-
samhet Det finns inga bufferterade medel för eventuella kostnadsökningar för tex 
försörjningsstöd eller särskilda arbetsmarknadsinsatser. 

Socialförvaltningen genomför under hösten en ny översyn av verksamheterna för 
att kunna hantera dem enligt den nya ersättningsmodellen för att till budgetbe-
redningen i mars 2017 kunna presentera en mer detaljerad plan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskott, protokoll den 23 augusti 2016, § 191 
Tjänsteskrivelse, den17 augusti 2016 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 juni 2016, § 85 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna återrapportering av uppdrag avseende 3-årsplan för användning av buf-
ferterade medel. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 75 Redovisning av uppdrag, förslag till reglemente för den 
sociala investeringsfonden 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har i augusti år 2015 fått i upp-
drag, att med bistånd av kommunens ledningsgrupp, redovisa ett förslag till regle-
mente för den sociala investeringsfonden. 
 

Sociala investeringar kan innebära förstärkningar av redan pågående verksamhet. 
De bör ha ett långsiktigt perspektiv och särskilt syfta till att påverka befintliga 
strukturer kring hur vi tillsammans arbetar med, i första hand, barn och ungas 
utveckling och situation i Norberg. 
 
Tanken bakom sociala investeringar är att garantera trygg och utvecklande uppväxt 
för alla, oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar Det ser vi genom ett posi-
tivt utfall när det gäller hälsa, lärande och trygghet. Satsningarna ska på lång sikt 
vara lönsamma för de enskilda medborgarna och för kommunen som helhet. Så 
långt möjligt ska också satsningarna bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Ansökningar kommer att bedömas i det perspektivet. 
 

NVE föreslår att medel för sociala investeringar avsätts i driftsbudgeten, eventuellt 
kan delar av budgeten för utvecklingsmedel avsättas för detta ändamål. 

Beslutsunderlag 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 21, 24 augusti 2015, § 62 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: 
Anta inriktning och reglemente för social investeringsfond samt att hänskjuta finan-
sieringsfrågan till preliminära budgetberedningen våren 2017. 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 76 Redovisning av uppdrag, förslag till ramar för det nya 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2015 har kommunchefen 
företagit en utredning om hur besöksnäring och tillväxtfrågor kan hanteras i Nor-
bergs kommun från 1 januari 2017. Utifrån utredningen har ett antal förslag tagits 
fram som presenteras i kommunchefens tjänsteskrivelse ”Besöksnäring och tillväxt-
frågor”. 
 
Utredningen leder fram till att nuvarande Kultur- idrotts-, och fritidsutskott läggs 
ner och att all dess nuvarande verksamhet övergår i ett nybildat utskott tillsammans 
med besöksnäring/turism, infrastrukturfrågor som idag hanteras av Infrastruktur-
gruppen, näringslivsfrågor, folkhälsofrågor och information. 
 
Det nya utskottet blir ett Demokrati- och samhällsutvecklingsutskott och utifrån 
detta får kommunchefen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti 2017 föreslå 
ramar för det nya utskottet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens muntliga presentation, förslag till budgetramar 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 juni 2016, § 88 
Tjänsteskrivelse ”Besöksnäring och tillväxtfrågor” daterad den 1 juni 2016 
Kartläggning ”Besöksnäring och näringslivsfrågor” daterad den 14 april 2016 
 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisingen 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 77 Redovisning av uppdrag, åtgärds-/handlingsplan utifrån 
rekommendationer i utredning ”Besöksnäring och tur-
ism” 
Dnr 2015.0366.901 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunchefens uppdrag har en utredning genomförts med fokus på framtida 
besöksnäring, turism och varumärket Norberg. Den slutliga (skriftliga) rapporten 
med rekommendationer med underlag till beslut var klar den 30 maj 2016 för att 
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2016. 
 
Kommunchefen fick på kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2016 i upp-
drag att till budgetberedningen i augusti presentera förslag till åt-
gärds/handlingsplan utifrån rekommendationer i den genomförda utredningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens muntliga presentation 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2016, § 89 
Tjänsteskrivelse ”Besöksnäringen och turismen” daterad en 31 maj 2016 
Skriftlig rapport från utredaren Robert Lindstedt, daterad den 30 maj 2016 
 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisingen 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 78 Redovisning av uppdrag, framtida organisation för KIFU 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen har ett uppdrag att utreda hur KIFU kan organiseras från den 1 
januari 2017. Uppdraget presenteras i samband med presentation av det nya Demo-
krati- och samhällsutvecklingsutskottet. 
 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av presentationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 79 Redovisning av uppdrag, åtgärder i genomförandeplanen 
Dnr 2016.0076.212 

Sammanfattning av ärendet 

Genomförandeplanen innehåller åtgärdsförslag som berör flera olika förvaltningar 
samt kommunalförbund och tanken är att varje instans årligen ska lämna förslag till 
kommunstyrelsens allmänna utskott om vilka åtgärder man vill genomföra följande 
år. 
 
På sammanträde den 13 juni 2016 beslutade kommunstyrelsen godkänna de åtgär-
der i genomförandeplanen som ryms inom ramen samt att anslå 300 tkr till framta-
gande av gestaltningsprogram för Norbergs genomfarter. Arbetet påbörjas 2017. 
Finansiering sker med kommunstyrelsens utvecklingsmedel.  
 
Kommunstyrelsen anslog också 16 tkr till utredning av om det går att anlägga en 
våtmark i odlingslandskapet på kommunal mark eller på privat mark efter avtal. 
Utredningen utförs under år 2017. Finansiering sker med kommunstyrelsens ut-
vecklingsmedel. 

Beslutsunderlag 

Rapport om vilka åtgärder som ryms inom ramen saknas. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar att bjuda in Arne Hjort till kommunstyrelsens samman-
träde för att redovisa vilka frågor som ryms inom ramen.  
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd 
Akten 
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§ 80 Redovisning av uppdrag, bör Norbergs kommun utöka 
uppdrag och anslag till V-Dal så att framtida planarbete 
inkluderas 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Vid allmänna utskottets sammanträde den 17, 22 mars 2016 fick ekonomichefen i 
uppdrag att till augusti 2016 utreda om Norbergs kommun bör öka anslaget till 
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd att även inkludera framtida plan-
arbete. 
 
Samhällsbyggnadschefen har tagit fram en skrivelse som beskriver nuvarande mo-
dell, där planarbete för Norberg finansieras genom särskilda beslut, samt en be-
skrivning av en modell där planarbetet finansieras inom ram. 
 
Ekonomichefen delar samhällsbyggnadschefens uppfattning om nackdelarna med 
nuvarande ersättningsmodell och fördelarna med en modell där planarbete finansie-
ras inom ram. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, 2016-08-07 
Skrivelse, Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisat uppdrag. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 81 Redovisning av uppdrag, möjligheten att flytta IT-medel 
till kommunen för digitalisering/verksamhetsutveckling 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Vid allmänna utskottets sammanträde den 17, 22 mars 2016 fick dåvarande kom-
munsstyrelseordförande i uppdrag att till augusti 2016 utreda om det är möjligt att 
flytta medel från IT till digitalisering/verksamhetsutveckling. 

Beslutsunderlag 

Aktuellt underlag saknas. 

Beslut 

Uppdragstagaren, Åsa Eriksson, får i uppdrag att inkomma med svar till kommun-
styrelsens sammanträde den 10 oktober 2016. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Uppdragstagaren, Å Eriksson 
Akten 
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§ 82 Redovisning av uppdrag, förslag avseende skapande av 
skate- och kickboardpark 
Dnr 2015.0363.914 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Anna Jokela om att skapa en skate- och kickboardpark 
har kommit in till kommunfullmäktige i Norberg. För ärendets beredning har för-
slaget remitterats till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, NVK samt V-dala miljö- 
och byggförvaltning. 
 
Under förutsättning att medborgarförslaget bifalls av kommunfullmäktige, får kul-
tur-, idrotts- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till budgetberedningen 
avseende skapande av en skate- och kickboardpark.. 
 
Det framtagna kostnadsförslaget presenteras på sammanträdet och den beräknade 
kostnaden uppgår till 3 000 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur-, idrott- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den 24 augusti 2016, § 
39 
Tjänsteskrivelse från kultur- idrott- och fritid 2016-08-22 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 juni 2016, § 100 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, §58 
NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-04-07 §79 
NVK yttrande gällande medborgarförslag om skate- och kickboardpark iNorberg 
2016-03-04 
Tjänsteskrivelse från kultur- idrott- och fritid 2015-12-02 
Medborgarförslag, inkommen till kommunfullmäktige 2015-11-04 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar återremiss för komplettering av förslaget där det ska framgå 
storlek av och hur kostnaderna har beräknats för en skate- och kickboardpark. 
 
Ordförande ställer Segerbos yrkande under proposition och finner att allmänna 
utskottet beslutat i enlighet med detta. 
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Beslut 

Allmänna utskottet beslutar återremittera uppdraget till Kifu för komplettering av 
underlaget där det ska framgå storlek av och hur kostnaderna har beräknats för en 
skate- och kickboardpark.  
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Kultur-, idrott och fritidsutskottet, I Nord, E Pettersson 
Akten 
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§ 83 Redovisning av uppdrag, förslag gällande Norberg 
kulturråds äskanden för integrationsprojekt 
Dnr 2016.0186.130 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har fått i uppdrag att inkomma med förslag 
gällande Norbergs kulturråds äskanden. Äskandet gäller utökat budget för förskole-
barn till årskurs nio med 100 000 kr per år under tre år samt en tjänst som kultur-
samordnare. 
 
Norbergs kommun har fler barn i sina verksamheter så den budget som idag finns 
anslagen för kulturrådet räcker inte. Extra tillskott skulle medföra att fler barn får 
möjlighet till en kulturupplevelse. 
 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet föreslår att extra anslag om 100 000 kr per år i 
tre år beviljas medan ansökan om anslag för kultursamordnare avslås. 
 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet blir ett nytt utskott fr o m 1 januari 2017. 

Beslutsunderlag 

Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet sammanträdesprotokoll den 24 augusti, § 38 
Tjänsteskrivelse Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, den 22 augusti 2016 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 juni 2016, § 87 
 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av redovisat uppdrag. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Kultur-, idrott och fritidsutskottet, I Nord, E Pettersson 
Akten 
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§ 84 Redovisning av uppdrag, förslag på hur Norbergs 
kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgivare 
Dnr 2016.0234.903 

Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen har haft uppdraget att ta fram förslag på hur Norbergs kommun kan bli 
en mer attraktiv arbetsgivare. 
 
Det är viktigt att arbeta strategiskt med problematiken kompetensförlust och att 
vara en attraktiv arbetsgivare inför kommande pensionsavgångar och svårighet att 
rekrytera medarbetare. 
 
För att få en bild av vad våra medarbetare tycker är bra och vilka förbättringsområ-
den som finns gällande attraktiv arbetsgivare har personalchefen besökt de flesta 
arbetsplatserna under våren -16. Många intressanta idéer och tankar har ventilerats. 
En viktig del i arbetet är också att stärka arbetsgivarvarumärket1 Norbergs kom-
mun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juli 2016 
Sammanställd rapport ”Attraktiv arbetsgivare”, 2016-07-18 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att allmänna utskottet tar del av rapporten samt att HR-
chefen bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde för att presentera rapporten.  

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av rapporten samt att densamma presenteras av HR-
chefen för kommunstyrelsen den 10 oktober 2016.  
 
 

 
Kopia till: 
HR-chefen, A Karlsson 
Akten 
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§ 85 Dubbelbemanning för kompetensöverföring 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

En generationsväxling pågår i hela landet på grund av 40- och 50-talisternas pens-
ionsavgångar. Inom Norbergs kommun kommer 73 medarbetare att gå i pension 
under perioden 2016 – 2020 om de väljer att gå vid 65 år. 
 
De medarbetare som avslutar sin anställning i Norbergs kommun har ofta en speci-
fik kompetens som oftast inte finns dokumenterad. Möjlighet till kompetensöverfö-
ring är en mycket viktig del för verksamheten. För att bibehålla kompetensen bör 
det finnas möjlighet till minst en månads dubbelbemanning för den nya medarbeta-
ren och den som avslutar sin anställning. 
 
Dubbelbemanning blir en extra kostnad för verksamheten med dubbla löner under 
perioden. Därför bör en central pott inrättas där verksamheten kan ansöka om me-
del för den avgående medarbetarens lön, max en månads lön. Potten administreras 
av personalavdelningen dit ansökningar lämnas. Första året 2017 bör det finnas 
300 000 kronor i potten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, från HR-chefen daterad 2016-05-17 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av tjänsteskrivelsen 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
HR-chefen, A Karlsson 
Akten 
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§ 86 Heltid, önskad sysselsättningsgrad eller arbetstidsför-
kortning 
Dnr 2016.0235.902, 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på vård och omsorg utifrån att 
andelen yngre och äldre i befolkningen ökar kommer att påverka kommunen som 
arbetsgivare under de närmaste åren. Då kan möjligheten att erbjuda heltid, önskad 
sysselsättningsgrad eller arbetstidsförkortning vara en anledning som bidrar till att 
vi kan rekrytera nya och behålla våra anställda medarbetare. 
 
För att heltidsarbete eller arbetstidsförkortning ska bli norm behövs en långvarig 
strategi. Man kan till exempel börja med att erbjuda heltidsanställningar/arbets-
tidsförkortning vid nyrekryteringar. 
 
Verksamheten måste organiseras så att projektet bedrivs långsiktigt och effektivt 
och på så sätt attrahera medarbetarna. Övergången till heltid, önskad sysselsätt-
ningsgrad eller arbetstidsförkortning medför också förändringar av befintliga struk-
turer och synsätt. 
 
De flesta kommuner som infört rätt till heltid är överens om att det måste vara ett 
successivt införande. Det måste också finnas minst en medarbetare som enbart 
arbetar med införandet, en projektledare, som till exempel arbetar med sche-
maläggning, se till att arbetstidslagen följs, MBL-förhandlar och framförallt infor-
merar. I rapporten föreslås: 
 
1. Att kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att starta införandet av rätt till 

heltid/arbetstidsförkortning/önskad sysselsättningsgrad och att X miljoner 
kronor tas från välfärdsmiljonerna för att påbörja implementeringen av ett pro-
jekt 

2. Att kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att ge personalchefen i upp-
drag att utreda frågan ytterligare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chefen,  daterad den 13 juli 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av rapporten. 
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Kopia till: 
Kommunchef, H Högberg 
Socialchef, L Eriksson 
Barn- och utbildningschef, I Nord 
HR-chefen, A Karlsson 
Akten 
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§ 87 Anställningsstöd extratjänster, rapport 

 

Sammanfattning av ärendet 

Extratjänster är en ny typ av anställningsstöd som avser anställningar inom hälso- 
och sjukvård, äldreomsorg, skola och funktionshinders-omsorg. Arbetsgivaren er-
sätts med 100 procent av lönekostnaden, dock högst 990 kronor per arbetsdag vid 
anställning motsvarande 75 procent av en heltid. 
 
Målgrupp för extratjänster är personer som deltagit i 450 dagar med ersättning i 
jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med extratjänsterna är att erbjuda en möjlighet 
till anställning med kollektivavtalsenlig lön. 
 
Ett informationstillfälle för cheferna gällande extratjänster kommer att erbjudas 
efter sommaren. För de chefer som vill påbörja anställningarna snarast efter se-
mestern och som har tillgängliga handledare finnas möjlighet till individuella möten 
med representant från Arbetsförmedlingen. 
 
Föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av rapporten gällande extra-
tjänster. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chefen, daterad den 18 juli 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av rapporten 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchef, H Högberg 
Socialchef, L Eriksson 
Barn- och utbildningschef, I Nord 
HR-chefen, A Karlsson 
Akten 
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§ 88 Utbildningsinsatser 2016, redovisning t o m 2016-06-14 
Dnr Diarienummer 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning 

Personalsektionen har erhållit 2,5 miljoner kronor till ledarskaps-utbildning och 
utbildning gällande integration under 2016. En redovisning av genom-
förda/planerade utbildningar till och med den 14 juni 2016. 
 
De flesta av ledarskapsutbildningarna sker via Ledarskapsakademin i Västmanlands 
län. Ledarskapsakademins uppgift är att bidra till en hållbar, breddad och likvärdig 
ledarskapsutveckling som ett komplement till lokala utvecklingsaktiviteter. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, HR-chefen, daterad den 30 maj 2016. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av rapporten. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchef, H Högberg 
Socialchef, L Eriksson 
Barn- och utbildningschef, I Nord 
HR-chefen, A Karlsson 
Akten 
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§ 89 Varumärket Norbergshem, information 
Dnr 2015.0289.107 

Sammanfattning av ärendet 

Skyddet för namnet Norbergshem löpte ut den 4 november 2015. Det var möjligt 
att ansöka om en förnyelse av en varumärkesregistrering senast sex månader efter 
registreringsperiodens utgång. 
 
Allmännyttiga bostäder förefaller landa i PRV:s klass 36 som omfattar särskilt: 

- tjänster avseende finansiella och monetära verksamheter; 

- tjänster avseende administrering av fastigheter dvs uthyrning, värdering eller 
finansiering; 

- tjänster avseende försäkringar såsom tjänster utförda av försäkringsombud eller 

- mäklare, tjänster utförda åt försäkringstagare samt försäkringsgaranttjänster. 
 
Allmänna utskottet behandlade ärendet på sammanträdet den 17, 22 mars 2016 § 42 
och beslutade att Norbergs kommun även framledes skyddar varumärket Nor-
bergshem i klass 36 hos Patent- och registreringsverket. 
 
När beslutet verkställdes, att ansöka om förnyelse av varumärkesregistreringen hos 
Patent- och registreringsverket, hade ansökningstiden löpt ut. Därför behöver helt 
ny ansökan om varumärkesregistrering för namnet Norbergshem göras hos Patent- 
och registreringsverket. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2016 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17, 22 mars 2016, § 42 
Tjänsteskrivelse 2016-02-19 

Beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 90 Nyttjande av fullmakt, redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2016.0003.901 
 
 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

13 Servitutsavtal, överens-
kommelse för gång- och 
cykelväg avser fastighet-
erna Tinget 7 och Nor-
bergsby 13:92 
 

2016-05-03 Harold Nilsson, 
förbundschef 
 

14 Nyttjanderätt tillfällig 
parkering, Kv Kronan, 
biblioteksparkeringen 
och Stockrosen under 
Engelbrektsturen 2016. 
 

2016-05-03 Harold Nilsson, 
förbundschef 

15 Ansökan om inskrivning 
avtalsregistrering avtals-
servitut avseende gång 
och cykelväg Tinget 7 
och Norbergsby 13:92 
 

2016-05-04 Harold Nilsson, 
förbundschef 

16 Avtal nyttjanderätt tillfäl-
lig parkering vid Kv 
Kronan och området 
Stockrosen under Nor-
bergs marknad 2016. 
 

 Harold Nilsson, 
förbundschef 

17 Markägarmedgivande för 
kabel Spännarhyttan 2:13 

2016-06-01 Harold Nilsson, 
förbundschef 

18 Delgivningskvitto avse-
ende PCB sanering på 
fastigheten Norbergsby 
17:45. Fogmassa i golv 
ska avlägsnas. 

2016-06-22 Harold Nilsson, 
förbundschef 
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Beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 91 Fullmakt för Linda Halldin, Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund 
Dnr 2016.0003.901 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmakt är utfärdad för utredaren vid Norra Västmanlands Kommunalteknik-
förbund 810325-6940 Linda Halldin-Normann eller den hon i sitt ställe sätter, 
att inom samtliga de områden Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
har driftansvaret för Norbergs kommuns verksamhet eller förvaltar kommunens 
egendom. 

 
Nyttjande av fullmakten återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Fullmakt daterad den 7 juli 2016 undertecknad av kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchefen. 

Beslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utfärdad fullmakt. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 92 Utbetalning kommunalt partistöd  
Dnr 2016.0207.104 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt regler för utbetalning av kommunalt partistöd ska detta betalas ut årligen i 
förskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige.  
 
Enligt Regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun, § 4 ska mottagare av 
partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för 
ändamålet att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.  
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari -31 december och lämnas till kommun-
fullmäktige senast 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen 
ska även innehålla: 
- Organisationsnummer för partiet 
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 
 
Samtliga partier utom ett har inkommit med begärda uppgifter.  

Beslutsunderlag 

Muntlig rapport från administrativa chefen 
2016.0149.214 

Beslut 

Allmänna utskottet ger ledningskontoret i uppdrag att se över formen för redovis-
ning av användning av erhållet partistöd. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 43(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-08-31, 2016-09-01  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 93 Lagakraftbevis, detaljplan för del av kv Kronan m fl, 
Norbergs kommun, Västmanlands län 
Dnr 2016.0149.214 

Sammanfattning av ärendet 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har den 14 juni 2016 antagit de-
taljplan för del av Kv Koronan m fl, Norbergs kommun, Västmanlands län. 
 
T o m den 13 juli 2016 har det inte till Norbergs kommun eller, enligt uppgift, till 
länsstyrelsen inkommit något överklagande av denna plan. 
 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 13 juli 2016. 

Beslutsunderlag 

Laga kraftbevis daterat den 15 juli 2016. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen att ta del av rappor-
ten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 94 Budgetuppföljning per den 31 juli 2016 med helårs-
prognos 2016 
Dnr 2016.0007.942 

Sammanfattning av ärendet 

För året prognostiseras ett överskott på 0,7 mkr exklusive resultateffekten av de 
tillfälliga statsbidragen. De tillfälliga statsbidragen antas ge ett överskott på 10 mkr 
för ej förbrukade medel för idrottshallen. Resultatmålet är 3,2 mkr, vilket motsvarar 
1,0% av skatter och bidrag. Resultatet på totalt 10,7 mkr överstiger därmed resul-
tatmålet. 
 

Beslutsunderlag 

NVE budgetuppföljningsrapport per den 31 juli med helårsprognos 2016. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen att ta del av bud-
getuppföljningsrapporten. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 95 Komplettering NVK:s treåriga investeringsplan 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har inkommit med justerad investe-
ringsplan för 2017-2019. 

Beslutsunderlag 

Kompletterad investeringsplan. 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av kompletterad investeringsplan och lägger den till öv-
riga budgethandlingar. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 96 Meddelanden 
 

Skriftliga meddelanden 

Arbetsförmedlingen angående etableringsuppdraget, 2016-07-20 
FAHNS KSO- grupp protokoll   2016-04-15 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden protokoll 2016-05-27 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden delårsrapport 1 2016-06-03 
Intresseföreningen Bergslaget årsmötesprotokoll 2016-05-17 
NVE protokoll   2016-05-25 
NVK direktionsprotokoll   2016-02-25 
NVK direktionsprotokoll   2016-04-07 
NVK direktionsprotokoll   2016-04-21 
NVK direktionsprotokoll   2016-05-26 
NVK direktionsprotokoll   2016-06-13 
NVSF samrådsmöte, minnesanteckningar  2016-04-13 
NVSF protokoll   2016-05-11 
NVU direktionsprotokoll   2016-06-15 
RÄF sammanträdesprotokoll  2016-04-28 
SDR direktionsprotokoll   2016-05-12 
Utvecklingsplan Prostudden, minnesanteckningar 2016-06-08 
V-Dala protokoll   2016-05-10 
V-dala protokoll   2016-06-14 
VKL extra förbundsmöte, protokoll  2016-06-17 
VKL styrelseprotokoll med bilagor  2016-05-27 
VKL styrelseprotokoll   2016-06-17 
Västmanland-Dalarna lönenämnd, protokoll 2016-04-15 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar del av skriftliga meddelanden. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
-- 
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§ 97 Ändring av ersättning till ledamöter i kommunstyrelsens 
socialutskott, extra ärende 
Dnr 2015.0233.705 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande i kommunstyrelsens sociala utskott, Annika Hedberg Roth, önskar en 
översyn av ersättning till ledamöter. Förändringen avser de ledamöter som ansvarar 
för jourtelefonen. 
 
Föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott att en översyn av ersättningen 
görs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskott sammanträdesprotokoll den 23 augusti 2016, § 187 
Tjänsteskrivelse 2016-07-08 

Beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar ge kommunchefen, sektorchefen so-
cialförvaltningen samt HR-chefen i uppdrag att utreda ansvarsfrågan för handha-
vande av jourtelefon inom socialutskottets ansvarsområde. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchef, H Högberg 
Sektorchef socialförvaltning, L E 
HR-chef, A Karlsson 
Akten 
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§ 98 Hantering av överskottslikviditet, extra ärende 
Dnr 2016.0182.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har fått i uppdrag att ta fram för-
slag på hantering av överskottslikviditet samt utreda behov av eventuell upplåning.  
 
Norbergs kommun har i samråd med Nordea placerat totalt 60 mkr. Placeringar har 
skett i korta tillgångar som enkelt kan avyttras och medlen kan bli tillgängliga inom 
två bankdagar. Överskottslikviditeten har i huvudsak uppstått som en följd av utbe-
talning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning om 40,6 mkr. Därutöver till-
kommer bland annat tillfälligt bidrag till grundskolan på 4,0 mkr samt olika typer av 
ersättningar från Migrationsverket. Enligt preliminärt besked kommer Norbergs 
kommun att få ytterligare ca 20 mkr i tillfälligt statsbidrag år 2017. 
 
På förslag av Norra Västmanlads Ekonomiförvaltning beslutade kommunfullmäk-
tige den 20 juni 2017 enligt nedan: 
 
1. Norbergs kommun amorterar 5 mkr i samband med förfall i september 2016. 
2. Norbergs kommun amorterar 5 mkr på den rörliga delen av låneskulden. 
3. Norbergs kommun betalar in frivillig medlemsinsats till Kommuninvest upp till 

maximal nivå, dock max 4 mkr. 
4. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning får i uppdrag att inför beslut om bud-

get 2017 ta fram de beslutsformuleringar som krävs för nyupplåning. 
 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har inkommit med förslag till beslutsfor-
muleringar enligt nedan: 
 

Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut om ramar för nyupplåning under året 
- Kommunfullmäktige beslutar, att Norra Västmanlands ekonominämnd under 

år 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2017, med 
totalt x kr. 

 
Kommunfullmäktiges beslut om omsättning av lån under året 
- Kommunfullmäktige beslutar, att Norra Västmanlands ekonominämnd under 

år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de 
lån som förfaller till betalning under år 2017. 



 Sammanträdesprotokoll 49(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-08-31, 2016-09-01  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut om delegering av rätten att fatta beslut om  
att ta upp lån 
- Kommunstyrelsen beslutar, att Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt, 

att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, dvs. öka kommu-
nens skulder under år 2017, med totalt x kr. 

 
- Kommunstyrelsen beslutar, att Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt, 

att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 omsätta lån, dvs. låna upp be-
lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 97 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 62 
Tjänsteskrivelse från Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) daterad den 
28 april 2016 
 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till beslutsformuleringar vid om-
sättning av lån samt vid nyupplåning. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
 
 
 


