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Johanna Odö (S) 
Christer Wallin (S) 
Lisa Bäckman (V) 
Olle Rahm (S), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga närvarande Stefan Granqvist, tillförordnad ekonomichef vid Norra 

Västmanlands ekonomiförvaltning, §§ 29-33 
Åsa Staflin, ekonomichef vid Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, §§ 32-33 
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare 
Marie Fjellman, administratör/handläggare 
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§ 33 Äskande från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 

om överföring av investeringsmedel till år 2018 
§ 34 Medelsförvaltning till Norra Västmanlands 

Samordningsförbund för år 2019 
§ 35 Finansiering av föreningsadministratör 
§ 36 Avslut av uppdrag som personuppgiftsombud och utnämning 

av dataskyddsombud 
§ 37 Generellt årshjul för kommunledningen 
§ 38 Revidering av beslut gällande inköp av digitalt sjukfrånvaro- 

och rehabiliteringssystem 
§ 39 Uppföljning av internkontrollplan år 2017 för allmänna 
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§ 40 Samlad uppföljning av internkontrollplan år 2017 
§ 41 Internkontrollplan år 2018 för allmänna utskottet 
§ 42 Sammantagen internkontrollplan år 2018 
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§ 29 Val av justerare 

Beslut 

Christer Wallin (S) utses att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
 

 
Skickas till: 
- 
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§ 30 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen godkänns. 
 

 
Skickas till: 
- 
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§ 31 Driftkostnader för Frida Hansdotter Arena 
Dnr NBGK 2017/0295 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 
 

2. Allmänna utskottet behandlar ärendet på ett extrainsatt 
sammanträde måndagen den 21 maj 2018, klockan 12.45. 

 
3. Tillförordnade ekonomichefen uppdras att tillsammans med 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ta fram 
alternativa förslag till avskrivningsmodeller för arenan. 

 
4. Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling uppdras att 

redogöra för hur driften av arenan ska finansieras samt vilka 
intäkter den kommer att ge. 
 

5. Svar på uppdragen lämnas in för behandling av allmänna 
utskottet den 21 maj 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Granqvist, tillförordnad ekonomichef vid Norra Västmanlands 
ekonomiförvaltning, medverkar på sammanträdet och redogör för en 
kalkyl avseende Frida Hansdotter Arena. Redovisningen omfattar bland 
annat en jämförelse mellan ursprunglig och en ny driftkostnadskalkyl. 
Den preliminära kostnaden för arenan är 43,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

 Presentation av kalkyl 
 

 
Skickas till: 
Allmänna utskottets ledamöter och ersättare 
Tillförordnade ekonomichefen 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling 
Akten 
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§ 32 Investeringsplaner för år 2018-2020 
Dnr NBGK 2018/0129 
Dnr NBGK 2017/0396 

Beslut 

1. Gatuchefen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018 för 
att informera om det återremitterade ärendet gällande utökat 
verksamhetsområde för vatten och avlopp i Bjurfors. 

 
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att inför 

kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj 2018 lämna in en kalkyl 
för årligt sommar- och vinterunderhåll av den planerade gång- och 
cykelvägen mellan Norberg och Fagersta. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, att 
föreslå kommunfullmäktige 

1. Norbergs kommun beslutar om följande åtgärder under år 2018: 

 Byte av bibliotekets tak  1 miljon 

 Fönsterbyten vid Svanen  4 miljoner 

 Gång- och cykelväg mellan Norberg och Fagersta 4,5 miljoner 

 Anpassning till mer aktivitetsbaserade skolgårdar 1,5 miljon 
 
2. Norbergs kommun ska äga gång- och cykelvägen mellan Norberg 

och Fagersta. För vägen ansöks om medfinansiering hos Region 
Västmanland alternativt Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har lämnat in 
förslag till investeringsplaner med prioriteringar för åren 2018 och 2019. 
Förslaget innehåller även en plan över investeringar under ett mer 
långsiktigt perspektiv. 
 
Gällande investeringar för år 2019 och framåt beslutade 
budgetberedningen den 21 och 23 mars 2018, paragraf 14, om ett antal 
uppdrag, bland annat om LSS-boende på Skallberget samt renovering av 
korttidsboendet Öjersbogården. Uppdragen redovisas till 
budgetberedningen den 29 augusti 2018, varför det kommer att avvaktas 
med beslut om investeringar för år 2019 och framåt. 

 →  
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§ 32, fortsättning 
 
NVK har av budgetberedningen den 29 och 31 mars 2017, paragraf 22, 
uppdragits att i investeringar prioritera en gång- och cykelväg mellan 
Norberg och Fagersta. Norbergs kommun har nu att ta ställning till om 
vägen ska ägas av kommunen eller Trafikverket. 
 
På sammanträdet lyfts även ett ärende gällande utökat 
verksamhetsområde för vatten och avlopp i Bjurfors. Kommunstyrelsen 
beslutade den 18 december 2017, paragraf 170, att återremittera ärendet 
till NVK, då kostnaden för inlösen av befintliga avloppsanläggningar inte 
fanns specificerad. NVK behöver ett beslut om finansiering i ärendet. 
 
Åsa Staflin, ekonomichef vid NVK, och Stefan Granqvist, tillförordnad 
ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, medverkar 
på sammanträdet under ärendets behandling. 

Beslutsunderlag 

 Förslag på investeringar under åren 2018-2024 

 Förslag till prioriteringar för verksamheternas investeringar år 2019 

 Tjänsteskrivelse från NVK, daterad den 26 april 2018 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 
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§ 33 Äskande från Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund om överföring av 
investeringsmedel till år 2018 
Dnr NBGK 2018/0129 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, att 
föreslå kommunfullmäktige 

1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om 
överföring av 10 553 500 kronor i investeringsmedel till år 2018 för 
pågående ej avslutade investeringar antas. Det noteras att gång- och 
cykelbron vid idrottshallen är medräknad i denna summa. 
 

2. 6 032 200 kronor i investeringsmedel, i årsredovisningen redovisat 
som ofördelat, överförs till år 2018. Posten för kanalisering fiber är 
då struken för att rymmas under pågående underhåll och posten för 
gatubelysning kopplas till centrumplanen/program för centrala 
Norberg. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har lämnat in en 
begäran om överföring av medel från år 2017 till år 2018. I samband 
med behandlingen av årsredovisningen för år 2017 den 22 februari 2018, 
beslutade NVK:s direktion att hemställa hos Norbergs kommun om 
överföring av medel. Denna hemställan visade sig dock vara felaktigt 
summerad. I maj kommer direktionen därför att behandla ärendet på 
nytt, med korrigerade belopp enligt nedan. 
 
NVK begär att Norbergs kommun överför 10 553 500 kronor i 
investeringsmedel till år 2018 för pågående ej avslutade investeringar. 
Därutöver begär NVK att kommunen överför 6 082 200 kronor i 
investeringsmedel, i årsredovisningen redovisat som ofördelat, till år 
2018 att disponeras enligt följande: 

 Pott för oförutsett 1 122 400 kronor 

 Pott för energieffektiviseringar 4 048 700 kronor 

 Pott för fastighetsavdelningen 520 000 kronor 

 Kanalisering fiber 50 000 kronor 

 Gatubelysning 341 000 kronor 
 
 

 →  
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§ 33, fortsättning 
 
Vidare föreslås att totalt 4 351 300 kronor anvisas ur NVK:s driftbudget 
år 2018 för planerat underhåll inom respektive verksamhet. Denna fråga 
hanteras av NVK:s direktion. 
 
Åsa Staflin, ekonomichef vid NVK, och Stefan Granqvist, tillförordnad 
ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, medverkar 
under ärendets behandling. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från NVK, daterad den 26 april 2018 

 Sammanställning över investeringar år 2017, överföringsbudget för ej 
påbörjade projekt 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 34 Medelsförvaltning till Norra Västmanlands 
Samordningsförbund för år 2019 
Dnr NBGK 2018/0002 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, att 
föreslå kommunfullmäktige 

1. Norbergs kommun beviljar 158 000 kronor i medelstilldelning till 
Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 2019, vilket innebär 
en total medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kronor. 

 
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar 

fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Samordningsförbund har lämnat in en skrivelse om 
medelsförvaltning för år 2019. Anledningen är att Försäkringskassan 
under våren kommer att tillskriva samtliga samordningsförbund i landet 
med förfrågan om hur mycket medlemsmedel som landsting/regioner 
och kommuner har möjlighet att bidra med till respektive 
samordningsförbund. 
 
Förbundet föreslår att Norbergs kommun beviljar 158 000 kronor i 
medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 
2019, vilket innebär en total medelstilldelning från medlemmarna på 7 
800 000 kronor. Beslutet föreslås gälla under förutsättning att övriga 
förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Norra Västmanlands Samordningsförbund, 
daterad 2018-04-23 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 35 Finansiering av föreningsadministratör 
Dnr NBGK 2017/0465 

Beslut 

Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling uppdras att inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj 2018 lämna in en kort 
skriftlig lägesrapport. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. För tjänsten som föreningsadministratör anslås 300 000 kronor per 
år under 2018-2020. Finansiering sker från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel. 
 

2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att hantera de 
anslagna utvecklingsmedlen för administrativt stöd till föreningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 24 januari 
2018, paragraf 16, att bevilja en ansökan från föreningslivet gällande de 
av kommunstyrelsen avsatta utvecklingsmedlen för föreningsstödjare. 
Beslutet gäller under förutsättning att de sökande, efter genomfört 
föreningsmöte, kan påvisa att minst ett tiotal föreningar medverkar samt 
att inriktningen för tjänsten i huvudsak är mot barn och unga. Vidare vill 
utskottet ha rapport innan budgetberedningen i augusti år 2018 om vilka 
aktiviteter som föreningsadministratören dittills har genomfört. 
 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har lämnat in en skrivelse 
i ärendet. Där framgår att det i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till budget för åren 2018-2020 finns en summa på 300 000 kronor 
reserverad för administrativt stöd till föreningar. Det finns dock inget 
protokollfört beslut om detta. Av den anledningen bör det fattas ett 
beslut om finansieringen så att demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet kan hantera pengarna. 
 
 
 
 
 
 
 

 →  
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§ 35, fortsättning 
 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling föreslår följande: 
1. För tjänsten som föreningsadministratör anslås 300 000 kronor per 

år under 2018-2020. Finansiering sker från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel. 

2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att hantera de 
anslagna utvecklingsmedlen för administrativt stöd till föreningar. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om utvecklingsmedel för föreningsstödjare 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
den 24 januari 2018, paragraf 16 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 26 april 2018 

 Budgetförslag åren 2018-2020 från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling 
Akten 
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§ 36 Avslut av uppdrag som personuppgiftsombud och 
utnämning av dataskyddsombud 
Dnr NBGK 2017/0181 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, ges i uppdrag 
att representera Norbergs kommun i frågan om rekrytering av 
dataskyddsombud (DSO) artikel 37, dataskyddsförordningen, EU 
2016/679 (GDPR). Kommunstyrelsen utser NVK:s utnämnda 
dataskyddsombud till dataskyddsombud för Norbergs kommun för 
kommunstyrelsens personuppgiftsbehandling från och med  
2018-05-25. 

 
2. Kommunstyrelsen avslutar 2018-05-25 Sirkka Talonens uppdrag som 

personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL). 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningskontoret har lämnat in en skrivelse om den nya 
dataskyddsförordningen GDPR, vilket är en förkortning av engelskans 
General Data Protection Regulation. Förordningen börjar gälla den 25 
maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). 
 
Dataskyddsförordningen innebär en skärpning av kraven på att skydda 
personuppgifter i det nya digitala samhället. Bland annat införs 
möjligheten att utdöma ekonomiska sanktioner mot 
personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens regler. 
Det finns också krav på att utse ett dataskyddsombud för vissa 
organisationer, bland annat omfattas kommuner och statliga myndigheter 
av det kravet. 
 
Ledningskontoret föreslår följande: 
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, ges i uppdrag 

att representera Norbergs kommun i frågan om rekrytering av 
dataskyddsombud (DSO) artikel 37, dataskyddsförordningen, EU 
2016/679 (GDPR). Kommunstyrelsen utser NVK:s utnämnda 
dataskyddsombud till dataskyddsombud för Norbergs kommun för 
kommunstyrelsens personuppgiftsbehandling från och med  
2018-05-25. 

2. Kommunstyrelsen avslutar 2018-05-25 Sirkka Talonens uppdrag som 
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL). 

 →  
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§ 36, fortsättning 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2018 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 37 Generellt årshjul för kommunledningen 
Dnr NBGK 2018/0144 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Det generella årshjulet för kommunledningen antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningskontoret har upprättat ett generellt årshjul för 
kommunledningen. Årshjulet, som är uppdelat i en politisk del samt en 
del för tjänstpersoner, visar när övergripande processer och händelser 
sker under året. Syftet är att få en enkel överblick över vad som sker för 
kommunledningen och när ärenden ska behandlas under året. 
 
Förslaget från ledningskontoret är att det generella årshjulet för 
kommunledningen antas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 25 april 2018 

 Förslag till årshjul för kommunledningen 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 38 Revidering av beslut gällande inköp av digitalt 
sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystem 
Dnr NBGK 2018/0084 

Beslut 

HR-enheten avvaktar med beslutet om att införa ett digitalt sjukfrånvaro- 
och rehabiliteringssystem. 

Sammanfattning av ärendet 

Med en granskning gällande intern kontroll av personaladministrativa 
processer som bakgrund, beslutade kommunstyrelsen den 9 april 2018, 
paragraf 25, bland annat att anslå 196 000 kronor ur avsatta medel till 
digitaliseringsutvecklingen för att införa sjukfrånvaro- och 
rehabiliteringssystemet Adato. 
 

HR-enheten har lämnat in en skrivelse i ärendet. Priset för ett digitalt 
sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg, till exempel Adato, är cirka  
40 000 kronor för införandet och därefter är det en månadskostnad på 
cirka 8 000 kronor. Då HR-enheten har rekryterat en HR-administratör 
som bland annat arbetar med rehabilitering, är inte behovet av ett digitalt 
sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystem nödvändigt. Av den anledningen 
föreslås att HR-enheten avvaktar med beslutet om att införa ett digitalt 
sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystem. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 9 april 2018, paragraf 25 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 18 april 2018 
 

 
Skickas till: 
HR-enheten 
Revisorerna 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 39 Uppföljning av internkontrollplan år 2017 för 
allmänna utskottet 
Dnr NBGK 2017/0080 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplaner tas årligen fram av respektive utskott. Allmänna 
utskottet beslutade den 10 maj 2017, paragraf 40, att anta en 
internkontrollplan för år 2017 samt att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna internkontrollplan för år 2017 för allmänna utskottet samt 
Norra Västmanlands ekonominämnd. En internkontrollplan för år 2017 
antogs av kommunstyrelsen den 22 maj 2017, paragraf 58. 
 
Internkontrollplanerna för utskotten ska årligen följas upp och 
rapporteras till kommunstyrelsen för godkännande. De rutiner som har 
kontrollerats år 2017 är attestrutiner, rekvisitioner, personalförsörjning, 
rehabilitering - korttidsfrånvaro, löner, systematiskt brandskyddsarbete, 
krisledning och krisledningsstöd samt ersättningar till förtroendevalda. 
Gällande rutinerna för upphandling saknas kontrollrapport. Rutinerna 
för kommunstyrelsens delegationsordning, styrdokument och politiska 
beslut har inte kontrollerats på grund av resursbrist på ledningskontoret. 
Dessa rutiner återfinns i förslaget till internkontrollplan för år 2018. 
 
Av de inlämnade rapporterna framgår att rutinerna för attestrutiner, 
rekvisitioner, systematiskt brandskyddsarbete samt krisledning och 
krisledningsstöd fungerar enligt rutinbeskrivningarna. Gällande rutinen 
för löner har stickprovskontroll genomförts på 232 löneunderlag. Av 
dessa var fyra stycken felaktigt registrerade. Även kontroll av löneskulder 
äldre än tre månader har genomförts. Totalt hade 14 löneskulder äldre än 
tre månader reglerats. Rutinerna för personalförsörjning, rehabilitering - 
korttidsfrånvaro och ersättningar till förtroendevalda fungerar men är i 
behov av utveckling.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 25 april 2018 

 Kontrollansvarigas rapporteringar gällande internkontroll år 2017 
 
 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 40 Samlad uppföljning av internkontrollplan år 2017 
Dnr NBGK 2017/0080 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplanen för kommunstyrelsens utskott ska årligen följas upp 
och rapporteras till kommunstyrelsen. Allmänna utskottet, barn- och 
utbildningsutskottet, demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet, 
sociala utskottet och Norra Västmanlands ekonominämnd har därför 
lämnat in uppföljningar av 2017 års internkontroll. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Norra Västmanlands ekonominämnd den 23 
november 2017, paragraf 22 

 Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottet den 6 februari 
2018, paragraf 3 

 Tjänsteskrivelse gällande uppföljning av internkontrollplan år 2017 
för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet, daterad den 12 april 
2018 

 Uppföljning av internkontrollplan år 2017 för sociala sektorn 

 Tjänsteskrivelse gällande uppföljning av internkontrollplan år 2017 
för allmänna utskottet 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 25 april 2018 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 41 Internkontrollplan år 2018 för allmänna utskottet 
Dnr NBGK 2018/0026 

Beslut 

Internkontrollplan år 2018 för allmänna utskottet antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i 
verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de 
risker som finns och åtgärder för att minska riskerna. Ur ett större 
perspektiv har kommunen enligt kommunallagen ett ansvar att 
säkerställa att det är ordning och reda genom intern kontroll. Den 
interna kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av 
verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen hanterar den interna kontrollen i Norbergs kommun. 
Den interna kontrollen bör bidra till att utskotten och kommunstyrelsen, 
med rimlig grad av säkerhet, uppnår följande mål för den egna 
verksamheten: 

 Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. 

 Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information 
om verksamheten.  

 Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer 
med mera.  

 Att verksamheten förhåller sig så att förtroendet för Norbergs 
kommun upprätthålls.  

 
Förslag till sammantagen internkontrollplan i Norbergs kommun 
beslutas av kommunstyrelsen. Delplaner tas fram av respektive sektor 
och beslutas av utskotten. Delplanerna följs upp av respektive utskott 
men fastställs av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 17 april 2018 

 Förslag till internkontrollplan år 2018 för allmänna utskottet och 
kommunstyrelsen 

 
 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 42 Sammantagen internkontrollplan år 2018 
Dnr NBGK 2018/0026 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Sammantagen internkontrollplan för år 2018 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

En sammantagen internkontrollplan för samtliga utskott ska antas att 
gälla för år 2018. Delplaner är framtagna av respektive sektor och har 
behandlats i utskotten. Även Norra Västmanlands ekonominämnd har 
antagit en internkontrollplan för år 2018. Delplanerna följs upp av 
respektive utskott och redovisas samlat för kommunstyrelsen år 2019.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Norra Västmanlands ekonominämnd den 22 
februari 2018, paragraf 2 

 Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottet den 6 februari 
2018, paragraf 4 

 Tjänsteskrivelse gällande internkontrollplan år 2018 för demokrati- 
och samhällsutvecklingsutskottet, daterad den 12 april 2018 

 Förslag till internkontrollplan år 2018 för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 

 Internkontrollplan år 2018 för sociala sektorn 

 Förslag till internkontrollplan år 2018 för allmänna utskottet 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 25 april 2018 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 43 Uppföljning av mål och åtgärder i energi- och 
klimatstrategin för Norbergs kommun 2011-2020 
Dnr NBGK 2018/0155 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Energi- och klimatstrategin för Norbergs kommun fastställdes av 
kommunfullmäktige i november år 2010. Strategin ska revideras en gång 
per mandatperiod och följas upp årligen. 

 
Energi- och klimatmålen i strategin är uppdelade i fem övergripande mål 
och sex etappmål. Åtgärderna i strategin är indelade i de fyra grupperna 
energi, transporter, konsumtion samt kunskap och information. 
 
Energi- och klimatstrategen vid Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, har lämnat in en uppföljning av målen 
och åtgärderna. 

Beslutsunderlag 

 Uppföljning av målen och åtgärderna i energi- och klimatstrategin för 
Norbergs kommun 2011-2020 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 44 Åtaganden för allmänna utskottet år 2018 utifrån 
kommunstyrelsens tio mål 
Dnr NBGK 2018/0002 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Med undantag för attraktiva och trivsamma miljöer, utgår 
allmänna utskottets åtaganden under mål åtta eftersom de 
numera tillhör demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets 
ansvarsområden. 
 

2. Med undantag för trivsel, stolthet och nätverk, utgår allmänna 
utskottets åtaganden under mål nio eftersom de numera tillhör 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ansvarsområden.  

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommuns vision samt kommunfullmäktiges fyra strategiska 
områden utgör grund för kommunstyrelsens tio övergripande mål: 
1. Invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och kan påverka den 

egna livssituationen. 
2. Invånarna är trygga i livets alla skeenden. 
3. I Norberg tas allas förmåga tillvara och det finns goda möjligheter 

till livslångt och livsvitt lärande. 
4. Norberg är en digitaliserad och innovativ kommun. 
5. Natur- och miljöarbete gör det enkelt att göra klimatsmarta val i 

vardagen. 
6. Norberg har ett varierat och blomstrande näringsliv. 
7. I Norberg har alla invånare en god hälsa med attraktiva och 

hälsosamma boendemiljöer. 
8. I Norberg finns ett brett utbud av fritids- och kulturupplevelser och 

möjlighet till ett aktivt och varierat föreningsliv för alla. 
9. Norberg är en utvecklad arrangemangs- och besöksort. 
10. Norbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, 

nöjda och stolta medarbetare. 
 
En redogörelse för allmänna utskottets åtaganden, med grund i det 
reglemente som innehåller information om utskottets ansvarsområde, 
har lämnats in. Utifrån beskrivna åtaganden tar ledningskontoret fram 
adekvata mätetal för respektive mål samt åtagande. 
 
 

 →
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§ 44, fortsättning 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens övergripande mål åren 2016-2018 med förslag till 
allmänna utskottets åtaganden år 2018, version 2018-04-17 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 45 Yttrande över medborgarförslag om inglasad 
trälave 
Dnr NBGK 2017/0271 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, att 
föreslå kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås, baserat på att turistinformation placeras på 
annan plats. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga-Stina Hesselius har lämnat in ett medborgarförslag om en inglasad 
trälave. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, paragraf 
96, att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Hesselius anser att den trälave som Norbergs torg har berikats med 
verkligen förgyller torgbilden och vill att den ska stå kvar året om. 
Förslaget är att det under laven iordningställs ett inglasat rum där det ges 
turistinformation. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över 
medborgarförslaget. Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling 
planerar för en centralt belägen turistinformation under sommaren år 
2018, varför idén om att under laven iordningsställa ett inglasat rum för 
den funktionen inte anses behövas. Utskottet beslutade därför den 24 
januari 2018, paragraf 14, att föreslå att medborgarförslaget avslås, 
baserat på att turistinformation placeras på annan plats. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 25 september 2017, 
paragraf 96 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 15 januari 2018 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
den 24 januari 2018, paragraf 14 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 46 Yttrande över motion om fritidscheck 
Dnr NBGK 2017/0322 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, att 
föreslå kommunfullmäktige 

Motionen avslås, baserat på ekonomiska förutsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om införande av 
fritidscheck. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, 
paragraf 118, att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Dahlström föreslår att Norbergs kommun inför en fritidscheck på 500 
kronor. Fritidschecken delas i augusti ut till alla barn/ungdomar i åldern 
0-18 år, som är folkbokförda i kommunen. Checken kan lösas in i valfri 
medverkande förening senast sista oktober. Det belopp som inte löses in 
läggs i en pott som föreningarna kan söka medel ur för att utveckla sin 
verksamhet. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över 
motionen. Utskottet beslutade den 24 januari 2018, paragraf 18, att 
föreslå att motionen avslås, baserat på ekonomiska förutsättningar. 
Utskottet lockas dock av tanken att få fler barn och unga att vara 
föreningsaktiva och om möjligt stärka föreningarnas ekonomi och 
kommer framåt att se över mer kostnadseffektiva alternativ.  

Beslutsunderlag 

 Motion 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 25 september 2017, 
paragraf 118 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 15 januari 2018 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
den 24 januari 2018, paragraf 15 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 47 Medborgarlöften för år 2018 
Dnr NBGK 2018/0152 

Beslut 

Allmänna utskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Johanna Odö (S) 
informerar om att polisen har upprättat ett förslag till medborgarlöften i 
Norbergs kommun för år 2018. Medborgarlöftena undertecknas av 
lokalpolisområdeschefen för polisen och kommunalrådet för Norbergs 
kommun. 
 
Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens 
samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Löftena utgår från en lokal problembild som 
har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, 
medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap hos både polisen och 
kommunen. 
 
Medborgarlöftena för år 2018 är att polisen och kommunen lovar att 
arbeta för att höja trafiksäkerheten och synligheten i kommunen: 

 Polisen genom upprättande av trafikkontroller (hastighets-,  
beteende- och alkohol-/drogkontroller) på olika vägdelar inom 
Norbergs kommun. 

 Kommunpolisen genom att fotpatrullera i Norbergs centrum och 
besöka butikerna. 

 Kommunen, via ungdomsrådet och personal på fritidsgården Unkan, 
samordnar varje höst en trygghetsvandring för att med hjälp av 
ungdomsrådet se efter vilka platser i kommunen som upplevs som 
otrygga. Kommunen ska åtgärda otrygga kommunala platser som 
framkommer i trygghetsvandringen. 

 Kommunen, via socialtjänsten, anordnar en trygghetsvandring för 
äldre. 

 Kommunen, via skolan, och kommunpolisen har i förebyggande 
syfte ansökt om och beviljats medel hos länsstyrelsen för att anordna 
två föreläsningar på skolan, dels för allmänhet och dels för 
skolelever, rörande ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak). 
 
 

 →  
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§ 47, fortsättning 
 

 Kommunen, via Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, 
NVK, och kommunpolisen samverkar för att förbättra 
trafiksäkerheten inom kommunen på de vägar som kommunen 
ansvarar för. 

 Kommunen genom att anställa två fritidscoacher som ska jobba 
med/för ungdomar och deras trygghet både i skolan och på fritiden. 

 Lokalpolisområdet, via kommunpolisen, återkopplar information 
från polisen genom medverkan i Norbergsbladet varje månad. 

 
Under sammanträdet diskuteras om att föreslå polisen att skriva 
medborgarlöftena för en tid om två år i taget. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till medborgarlöften för Norbergs kommun år 2018 
 

 
Skickas till: 
Polisen 
Johanna Odö 
Akten 
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§ 48 Meddelanden 

Beslut 

1. Meddelandena överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
2. Det noteras att dokumenten med filformatet .msg inte går att öppna i 

läsplattorna, varför utskottet inte kan ta del av dem. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärenden och protokoll redovisas till allmänna utskottet för kännedom. 

Beslutsunderlag 
 

Centrala samverkansgruppen 

 Protokoll 2017-11-30 

 Protokoll 2018-02-15 
 

Gemensamma Hjälpmedelsnämnden 

 Protokoll 2018-03-02 
 

Norra Västmanlands Samordningsförbund 

 Protokoll 2017-10-26 

 Protokoll 2018-03-21 

 Dokumentation från beslutsmöte 2018-01-19 efter utredning om 
samordningsförbunden 
 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 

 Protokoll 2017-11-28 

 Protokoll 2017-12-14 

 Protokoll 2018-01-25 

 Protokoll 2018-02-22 

 Protokoll 2018-03-22 

 Protokoll 2018-04-12 
 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 

 Protokoll 2017-12-13 

 Protokoll 2018-01-29 

 Protokoll 2018-02-26 

 Protokoll 2018-03-19 

 → 
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§ 48, fortsättning 
 
Rådet för äldre och funktionsnedsatta 

 Protokoll 2018-02-22 
 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

 Protokoll 2017-12-14 

 Protokoll 2018-03-22 
 
Strategisk regional beredning 

 Protokoll 2017-12-01 

 Protokoll 2018-02-02 

 Protokoll 2018-04-06 
 
Västmanland-Dalarna lönenämnd 

 Protokoll 2017-11-23 

 Protokoll 2018-03-05 
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 

 Beslut från 2018-01-23, paragraf 3, gällande revidering avgiftsbelopp 
med index för taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer 

 Beslut från 2018-01-23, paragraf 4, gällande resursbehov år 2018, 
enhet Kart-Mät 

 Beslut från 2018-01-23, paragraf 5, gällande verksamhetsplan år 
2017, enhet Kart-Mät 

 Protokoll 2017-11-14 

 Protokoll 2018-01-23 

 Protokoll 2018-02-27 

 Protokoll 2018-04-10 
 
Övrigt 

 Beslut från Fagersta kommunstyrelse 2018-04-10, paragraf 70, 
angående kommunens fortsatta arbete mot våldsbejakande 
extremism 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 


