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Ibarra (V) från 13:30, Kjell Karlsson (MP), Ann-Marie Anders-
son (FP) Anna Morssing Lindberg (S) 
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§ 118 Ändring av föredragningslistan 
 
 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 
Delårsrapporter från Södra Dalarnas räddningstjänstförbund (punkt 16) och 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (punkt 17) har ej inkommit 
och stryks därför från föredragningslistan. 
 
Som extra ärende anmäls muntlig lägesinformation om kommunens organi-
sation. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
- 
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§ 119 Delegationsbeslut 
Dnr 2015.0003.901, 2015.0078.532 

Sammanfattning av ärendet 

På allmänna utskottets sammanträde den 23 september 2015, § 97 rekom-
menderades kommunstyrelsens ordförande, genom ordförandebeslut, besluta 
att kommunfullmäktige vid sitt möte den 28 september föreslås besluta enligt 
nedanstående förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: 
 
1. Godkänna att Norbergs kommun går med som delägare i bolaget med en äga-

randel om högst 19 procent.  
 

2. Godkänna förslagen inriktning för bolagsordning som upprättats av bolags-
intressenterna. 
 

3. Att kommunfullmäktige nominerar 1 ordinarie ledamot och en ersättare till 
bolagsstyrelsen för resterande tid av mandatperioden samt utser röstombud 
att företräda kommunen vid bolagsbildningen och kommande årsstämmor. 

 
4. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för utvecklingsmedel. 
 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut  
Allmänna utskottetes protokoll den 23 september, § 
 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisat ordförandebeslut. 
 
 

 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 120 Yttrande, förslag till ny kommunallag 
Dnr 2015.0309.100 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga kommuner har fått ”En kommunallag för framtiden ”(SOU 
2015:24) på remiss för besvarande senast den 30 oktober 2015. KSO-gruppen 
beslutade den 29 april 2015 att det är önskvärt med gemensamt yttrande från 
FAHNS-kommunerna. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig presentation av förslag till yttrande av Staffan Mood  
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2015, § 110 
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Att avge yttrande i enlighet med kommunchefernas förslag med komplette-

ringen:  
 
Som angetts så har vissa kommuner organisation där vissa tidigare nämn-
der ingår i kommunstyrelsen som sedan har organiserats i form av utskott 
för behandling av flertalet tidigare nämndfrågor. Enligt speciallagstiftning 
för nämnd, exempelvis socialnämnd, kan ordföranden behöva fatta vissa 
beslut på nämndens vägnar. Med utskottorganisation betyder detta att det 
blir kommunstyrelsens ordförande som skall fatta sådant beslut. Lagstift-
ningen skall här ändras på så sätt att det möjliggör beslut av berörd ut-
skottsordförande med utskottet vice ordförande som möjlig ersättare. 

 
2. Kommunstyrelsens yttrande delges kommunfullmäktige den 9 november 

2015. 
 

 
 
Kopia till: 
 
Kommunfullmäktige 
Finansdepartementet 
FAHNS-kommunerna 
Akten 
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§ 121 Återrapportering, Bergslagsakademin 
Dnr 2012.0096.106 

Sammanfattning av ärendet 

”Bergslagsakademin” är resultatet av ett initiativ från kommunstyrelseordfö-
randen i Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta, Avesta, Smedjebacken och He-
demora kommuner. I brev till intresseföreningen Bergslaget påtalades beho-
vet av insatser för att tydliggöra att Bergslagen är en spännande och kun-
skapsintensiv utvecklingsregion. 
 
Initiativet resulterade i en förstudie, vars bakgrund var rådande konjunktur-
läge och förväntade strukturella förändringar inom Bergslagens basnäringar. 
Resultatet från förstudien presenteras i slutrapporen. 
 

Beslutsunderlag 

Slutrapport från förstudien  
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 122 Gruvrisker, resultat från utredning av gruvhål i 
Norbergs kommun 
Dnr 2012.0029.212 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Norbergs kommun antog 2011 ny kommunomfat-
tande översiktsplan. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har 
därefter fått i uppdrag att ta fram förslag till hur genomförandet av översikts-
planen skall ske. Syftet med genomförandeplanen är att se till att översikts-
planen implementeras i verksamheten och är ett aktivt dokument med målet 
att kommunen skall uppnå den positiva utveckling som översiktsplanen före-
språkar. I enlighet med gjord prioritering i översiktsplanens genomförande-
plan har Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning tagit fram ett för-
djupat kunskapsunderlag som berör rasrisker härrörande från tidigare gruv-
brytning. Det fördjupade kunskapsunderlaget föreligger nu i form av utred-
ningen ”Gruvhål i Norbergs kommun. Risker för människor och egendom”.  
 
Skrivelse är skickad till länsstyrelsen med följande frågor: 
 

1. Norbergs kommun hemställer om besked till kommunen om vilka åt-
gärder som länsstyrelsen vidtar eller planerar att vidta med anledning 
av det fördjupade kunskapsunderlaget. 

 
2. Norbergs kommun hemställer att länsstyrelsen på ett prioriterat sätt, 

med anledning av det fördjupade kunskapsunderlaget enligt bilaga, 
hos regering och riksdag initierar dels behov av snara åtgärder för 
klargörande av de ansvarsförhållanden som gäller i en liten kommun i 
frågor som är att härröra från tidigare omfattande gruvbrytning lik-
som dels vidare tar de initiativ som bedöms nödvändiga och motive-
rade i fråga om ändringar i lagstiftningen. 

 
3. Norbergs kommun hemställer att länsstyrelsen skall besluta om ett 

förnyat kontrollprogram och alltså återupptaga kontrollmätningar av-
seende markhöjder. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 23 september 2015. 
Tjänsteskrivelse till Länsstyrelsen den 21 september 2015 
Rapport ”Gruvhål i Norbergs kommun, risker för människor och egendom”. 
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Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 123 Vision 2025, justering tidplan 
Dnr 2015.0059.900 

Sammanfattning av ärendet 

Fram till den 31 augusti 2015 har arbetet med Vision 2025 genomförts helt 
enligt tidplan. Sedan dess har nyckelpersoner slutat. Det innebär att arbetet 
fördröjs och tidpunkten för beslut om den nya visionen behöver flyttas 
framåt i tiden. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig komplettering av Caroline Persson  
Allmänna utskottets protokoll den 23 september 2015 
Muntlig föredragning av Caroline Persson, administrativ chef den 23 septem-
ber 2015. 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Beslut om Vision 2025 flyttas från november till januari 2016  
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Ledningskontoret 
Akten 
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§ 124 Rapport, ”Arbete inför lokal överenskommelse med 
arbetsförmedlingen om att sänka arbetslösheten” 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har för kommunens räkning undertecknat en 
avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen i syfte att samverka avseende ar-
betslösa unga. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2015 beslutades följande: 

1. Socialutskottet ges i uppdrag att se till att det som bestäms i den lo-
kala överenskommelsen genomförs, och att när det är lämpligt, görs 
tillsammans med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner. 

2. Styrningen av arbetet avseende arbetslösa unga sker från den särskilt 
utsedda styrgruppen. 

3. Styrgruppen representeras för Norbergs del av kommunchefen. 
4. Kommunstyrelsen emotser en återrapportering från socialutskottet till 

varje sammanträde fram till årsskiftet om hur arbetet fortskrider. 
5. Styrgruppen ska undersöka om det går att utvidga samarbetet till att 

även omfatta även Avesta kommun. 
 

Dagens återrapportering är utifrån ovanstående beslut. 

Beslutsunderlag 

Muntlig rapport av socialutskottets ordförande Annika Hedberg Roth. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015 
Avsiktsförklaring mellan Norbergs kommun och Arbetsförmedlingen, inkom 
den 13 maj 2015. 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av den muntliga rapporten. 
 
 

 
Kopia till: 
 
Socialutskottet 
Akten 
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§ 125 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service (LSS) för vissa funktionshind-
rade 
Dnr: 2015.0179.700 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 2 år 2015 
finns tre icke verkställda beslut att rapportera. 
 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2015 
Kommunstyrelsens socialutskott tjänsteskrivelse den 18 augusti 2015 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juli 2015 
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Rapportering till kommunfullmäktige av icke verkställda beslut 
 

Beslut 

 
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: 
Godkänna rapporten avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 som lämnats 
till inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt kommunens revisorer 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 126 Ansvarsutredning med lägesbeskrivning kvarteret 
Kronan 
Dnr 2015.0318.214 (2009.303.214 avslutat) 

Sammanfattning av ärendet 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har arbetat med rubricerad 
plan under åren 2009 och 2010. Efter ett inledande programsamråd var för-
slaget ute för samråd samt efterföljande utställning. När byggprojektet inte 
längre var aktuellt gjordes paus i planarbetet. 
 
Nu är det åter aktuellt med eventuellt byggande av en idrottshall inom kvarte-
ret Kronan. Plan- och byggenheten har fått i uppdrag att beräkna kostnaden 
för färdigställande av detaljplanen samt meddela konsekvenser av det tidigare 
planförslagets planbestämmelser gällande markföroreningar. 
 
Om planarbetet återupptas måste en ny utställning göras. Kostnaden för att 
slutföra arbetet beräknas till ca 50 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Skrivelser från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ”Detaljplan 
för del av kv Kronan m fl – lägesbeskrivning”, den 24 september 2015 samt 
”Ansvarsbedömning av efterbehandlingsansvar för fastigheterna Kronan 4 
och 5, Norbergs kommun”, den 17 september 2015. 

Yrkanden  

Johan Stråhle (S) yrkar att finansiera färdigställande av planarbetet med 
50 000 kr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2015. 
 
Ordförande ställer Stråhles förslag under proposition och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt Stråhles förslag. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten 
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera färdigställande av planarbetet 

med 50 000 kr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2015. 
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Kopia till: 
 
NVE 
NVK 
V-Dala miljö & bygg 
Akten 
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§ 127 Fortsatt finansiering Prostudden 
Dnr 2014.0248.294 

Sammanfattning av ärendet 

Planen för exploatering av Prostudden behöver färdigställas skyndsamt. Ar-
betet är påbörjat, dock saknas ca 500 000 kronor för att färdigställas.  
 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning över beräknade återstående utgiftsposter. 
 

Yrkanden 

Stig Bergman (V) yrkar på återremiss till allmänna utskottet för beredning. 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till allmänna utskottet för 
ytterligare beredning 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Allmänna utskottet 
Akten 
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§ 128 Rapport Crissmart 
Dnr 2014.0206.180 

Sammanfattning av ärendet 

Slutversion av rapporterna ”Norbergs kommun – utvärdering av krishante-
ringen under skogsbranden i Västmanland 2014” samt ”Bara skog som brin-
ner” – Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 
2014. 
 

Beslutsunderlag 

Rapport Norbergs kommun – utvärdering av krishanteringen under skogs-
branden i Västmanland 2014 
Rapport Bara skog som brinner” – Utvärdering av krishanteringen under 
skogsbranden i Västmanland 2014 (på bordet) 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av rapporterna. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 129 Delårsrapport Norbergs kommun 
Dnr 2015.0008.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonominämnd har tagit fram delårsbokslut per den 31 
augusti 2015 med prognos för årets resultat.  
 
För perioden redovisas ett överskott på 20,4 mkr, vilkt är väsentligt högre än 
helårsprognosen som visar på ett underskott på 0,6 mkr. Detta beror bl a på 
att ej förbrukade medel på NVK återredovisas i delårsbokslutet. Därutöver 
påverkar förändringen av semesterlöneskulden periodens resultat psoitivt. 
För helåret beräknas en ökad kostnad, medan det för delåret redovisas en 
minskad kostnad. 
 
Årets resultat prognostiseras till ett underskott på 0,6 mkr. Den främsta orsa-
ken till underskottet är ökade kostnader inom flera verksamheter, bl a grund-
skola och äldreomsorg, men även ökade kostnader för placering av barn och 
vuxna. För år 2014 redovisades ett överskott på 6,5 mkr. 
 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för Norbergs kommun den 31 augusti 2015 med resultatpro-
gnos till den 31 december 2015. 

Beslut 

 
Förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige tar del av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 
samt resultatprognos per den 31 december 2015. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 130 Delårsrapport norra Västmanlands ekonominämnd 
Dnr 2015.0326.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) har upprättat en delårsrapport 
per den 31 augusti 2015.  
 
Periodens resultat visar ett överskott på 632 400 kronor. För helåret progno-
stiseras ett överskott på 561 200 kronor. Överskottet beror till största delen 
på outnyttjade medel för utvecklingsprojekt och tjänstledig personal. Skillna-
den mellan periodens resultat och hellårsprognos beror främst på att det varit 
vakanser och tjänstledigheter fram till hösten 2015. Full bemanning finns från 
och med december 2015. 
 

Beslutsunderlag 

Norra Västmanland ekonominämnds protokoll den 8 oktober 2015 § 7. 
 

Beslut 

 
Förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige tar del av NVEs delårsrapport per den 31 augusti samt 
resultatprognos per den 31 december 2015. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 131 Delårsrapport norra Västmanlands utbildningsför-
bund 
Dnr 2015.0321.619 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) har upprättat en delårsrap-
port per den 31 augusti med prognos för helår 2015. 
 
Per den 31 augusti redovisas ett 0-resultat. Prognosen för helår är ett positivt 
resultat på 65 tkr. 

Beslutsunderlag 

NVU förbundsdirektions sammanträdesprotokoll den 30 september 2015, § 46 
 

Beslut 

 
Förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige tar del av NVUs delårsrapport per den 31 augusti samt 
resultatprognos per den 31 december 2015. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 132 Delårsrapport norra Västmanlands samordningsför-
bund 
Dnr 2015.0322.106 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands samordningsförbund har upprättat en dellårsrapprot per 
den 31 augusti med prognos för helår 2015. 
 
Resultatet per den 31 augusti är ett positivt resultat på 82 tkr. För helåret är 
prognosen ett negativt resultat på 233 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport från Norra Västmanlands samordningsförbund. 
 

Beslut 

 
Förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige tar del av norra Västmanlands samordningsförbunds 
delårsrapport per den 31 augusti samt resultatprognos per den 31 december 
2015. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 133 Delårsrapport 1 och 2, gemensamma Hjälpmedels-
nämnden 
Dnr 2015.0263.701 

Sammanfattning av ärendet 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat delårsrapporer 1 och 2 
2015. 
 
Det ekonomiska resultatet per den 31 augusti är positivt med 2 99 tkr. Prognosen för 
hela året är ett positivt resultat på 700 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

Gemensamma Hjälpmedelsnämndens sammanträdesprotokoll den 11 juni 
2015, § 32 samt sammanträdesprotokoll den 18 september 2015, § 47. 

Beslut 

 
Kommunfullmäktige tar del av gemensamma Hjälpmedelsnämndens dellårs-
rapport per den 30 april 2015 samt per den 31 augusti 2015 med resultatpro-
gnos per den 31 december 2015. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2015-10-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 134 Avslut tillväxtprogrammet 
Dnr 2013.0017.141 

Sammanfattning av ärendet 

I mars 2012 antog Fagersta och Norbergs kommunfullmäktige det gemen-
samma övergripande Tillväxtprogrammet för kommunerna. I beslutet angavs 
att programmet skulle följas upp senast år 2015. En slutrapport daterad 2015-
07-29 har nu tagits fram av Christina Marsell Lundman, koordinator för arbe-
tet med Tillväxtprogrammet. 
 
Styrgruppen för arbetet med Tillväxtprogrammet beslutade den 3 september 
2015 att godkänna slutrapporten. I och med detta upphör den för Tillväxt-
programmet skapade stororganisationen och Tillväxtprogrammet stryks som 
begrepp och ersätts med ”tillväxtskapande”. 
 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2015, § 103 
Tjänsteskrivelse, avslut av Tillväxtprogrammet den 4 september 2015 
Slutrapport Tillväxtprogrammet den 29 juli 2015 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Det övergripande Tillväxtprogrammet för Fagersta och Norberg stryks som 
begrepp och ersätts med tillväxtskapande åtgärder som införlivas i kommu-
nernas ordinarie styrsystem. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 22(36) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2015-10-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 135 Riktade insatser Norbergs näringsliv 
Dnr 2015.0308.840 

Sammanfattning av ärendet 

Besöksnäringen och turismen ökar i Sverige. Tillväxtverket rapporerar om en 
ökning motsvarande drygt 5 procent från år 2013 till 2014 och turismtillväx-
ten har fortsatt även under 2015. Inget tyder på någon minskning. Främst är 
det de utländska besöken som ökar.   
 
Den svenska besöksnäringen har en stor potential att växa ytterligare, inte 
minst utanför storstäderna. Samverkan, utveckling, marknadsföring, och för-
säljning gör att destinationen Norberg ökar i attraktivitet.   
 
Norbergs kommun arbetar för att åstadkomma en aktiv samverkan mellan 
kommun, företag, föreningar och andra aktörer med syfte att utveckla be-
söksnäringen. Med branden av Elsa Anderssons konditori den 21 augusti har 
besöksnäringen i Norberg drabbats negativt.  
 
Förslaget är att Norbergs kommun upplåter en kontorsarbetsplats åt en an-
ställd hos Elsa Anderssons konditori i första hand fram till 31 december 
2015, eventuellt längre för att underlätta en återuppbyggnad. Stödet bedöms 
medföra att ägarna till Elsa Anderssons har ett ställe att utgå ifrån varifrån en 
konditoriverksamhet kan återuppbyggas. Med hänsyn till hur strategiskt viktig 
Elsa Anderssons varit för kommunen är denna form av stöd mycket lovvärd. 
 
Förslaget är i enlighet med Kommunallagen (1991:900), 2 kap. Kommuner-
nas och landstingens befogenheter 8 § där individuellt inriktat stöd till en-
skilda näringsidkare kan lämnas om det finns synnerliga skäl för det. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2015, § 108 
Tjänsteskrivelse den 23 september 2015. 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 

 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 23(36) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2015-10-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 136 Utvecklingsmedel 2016 
Dnr 2015.0317.942 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning över reserverade och förbrukade medel för kommunstyrel-
sens utvecklingsbudget 2015 och 2016 redovisas i handlingarna till kommun-
styrelsens sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 

Muntligt meddelas att barn- och utbildningsutskottet, genom ordförandebe-
slut, sent inkommit med äskande om utvecklingsmedel för att genomföra 
simdelen i skolklassikern. 
Sammanställning kommunstyrelsens utvecklingsmedel.  
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Att ta del av sammanställningen 
2. Att remittera äskande om medel från BUU till allmänna utskottet för be-

redning 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2015-10-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 137 Stöd till fiberföreningar i samband med upphandling 
Dnr 2014.0041.534 

Sammanfattning av ärendet 

För att möjliggöra fiberutbyggnad i glesbygd krävs stora ansträngningar och 
mycket ideellt arbete av de som bor i de aktuella byarna. Rådande system 
kräver att det finns eldsjälar som är beredda att lägga ner mycket tid och kraft 
på detta. Att hela kommunen fibreras är av största vikt för att kunna digitali-
sera och effektivisera kommunens verksamheter.  
 
Norbergs kommun bör hjälpa fiberföreningar med visst upphandlingsstöd 
och likviditet för att möjliggöra fiberutbyggnad även i glesbygd.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse i mail från Åsa Eriksson (s) den 1 oktober 2015, vari föreslås föl-
jande: 
1. Att uppdra åt upphandlingsverksamheten att bistå fiberföreningar i Nor-

berg med annonsering och anbudsöppning, under förutsättning att full-
ständiga underlag och beslut om finansiering finns. 
 

2. Att uppdra åt NVE att till KS möte i nov ta fram erforderliga underlag 
för beslut om utlåning av medel till fiberföreningar som har beviljats me-
del från länsstyrelsen. 

 

Yrkanden 

Johan Stråhle (S) yrkar i enlighet med skrivelsens punkt 1 samt att punkt 2 
justeras och remitteras till NVE med uppdrag att till KS sammanträde den 16 
november ta fram erforderliga förslag till hur kommunen kan stötta fiberför-
eningar, som har beviljats medel från länsstyrelsen, med likviditet.  
 
Ordförande ställer Stråhles yrkanden under proposition och finner att kom-
munstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. 
 

Beslut 

1. Att uppdra åt upphandlingsverksamheten att bistå fiberföreningar i Nor-
berg med annonsering och anbudsöppning, under förutsättning att full-
ständiga underlag och beslut om finansiering finns. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

2. Att punkt 2 justeras och remitteras till NVE med uppdrag att till KS 
sammanträde den 16 november ta fram erforderliga förslag till hur kom-
munen kan stötta fiberföreningar, som har beviljats medel från länsstyrel-
sen, med likviditet.  

 
 
 

 
Kopia till: 
 
Upphandlingsenheten i Avesta 
NVE 
NVK 
Kjell Karlsson 
Akten 
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 Kommunstyrelsen 2015-10-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 138 Rapport Norberg, samverkansavtal fiberbaserad 
infrastruktur 
Dnr 2013.0147.534 

Sammanfattning av ärendet 

Villafiberkampanjen 
I villafiberkampanjen har ca 55 % av de i etapp 1 erbjudna ägarna till enbo-
stadshus i Norbergs tätort tackat ja till erbjudandet, dvs. ett utfall över för-
väntan. Ca 50 % är helt klart, även med beläggningen. Ca 50 % har även fått 
fibern blåst. De stora stammarna på kommunal mark är klara. Entreprenören 
påpekar att de haft problem tidsmässigt med tillstånden att gräva där Trafik-
verket är väghållare. Åtgärder i dessa vägar återstår liksom en del tomtschak-
ter. Ca 100 fastighetsägare har ännu inte nåtts för planeringsmötet hur för-
läggningen ska ske inne på tomten. NVK har upplevt att det fungerat bra, 
mycket bättre än i Fagersta, men att NVK:s beläggningsentreprenör kan få 
svårt att hinna med NVK:s beläggningsprogram för i år. 
 
En ny kampanj riktad till de som nu inte tackat ja kommer förmodligen om 
ungefär ett år. 
 
Fiber till allmännyttan 
Avtalet om fiber till allmännyttan är tecknat före sommaren och merparten 
ska enligt Telia bli klart till årsskiftet. 
 
Fiber till småföretag 
När det gäller erbjudande om fiberanslutning till småföretag finns idag ingen 
paketerad tjänst som tillgodoser flertalet intresserade ekonomiskt. Telia job-
bar med frågan och räknar med att de ska ha en ny tjänst ute på prov om 
någon vecka. Om något erbjudande att delta i denna går till Norberg är inte 
klart. 
 
Fiber till privata hyreshus och bostadsrättsföreningar 
Ägare till hyreshus kommer inte att få något riktad erbjudande. Telia saknar 
register över privata fastighetsägare.  
 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2015, § 98 
Lägesrapport lämnad av NVK, Norra Västmanlands kommunalteknikför-
bund om fiberutbyggnaden i Norberg, den 17 september 2015. 
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Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
NVK 
Akten 
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§ 139 Rapport, fiberutbyggnad glesbygd 
Dnr 2014.0041.534 

Sammanfattning av ärendet 

Täckningskontrollen har utförts under sommaren och bör vara klar under 
hösten för att ge en bättre bild av utbyggnaden av 4G nätet.  
 
Örbäck och Nyhyttan har lämnat ansökan till jordbruksverket och länsstyrel-
sen. Karbenning har inte kommit lika långt, nystart sker under hösten, dock 
är mycket arbete redan gjort.  
 
I Bjurfors är intresset stort och en arbetsgrupp har bildats. Eventuellt kom-
mer samordning att ske i samband med upprustning av befintligt va-nät. 
 
Klackberg undersöker intresse för fibrering. Flängan startar en grupp inom 
kort. Intresse finns även i Fragg och Gäsjö som får sin omoderna lösning 
nerstängd under hösten. Lösning trådlös fiber kan bli aktuellt. 
 
Kommunal kanalisation runt Noren behövs för att möjliggöra anslutning av 
Kylsbo, Näs, Nordansjö, Flängan, Kolningberg, Klackberg och Viken.  
 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 23 september  2015, §99 
Skriftlig rapport från Kjell Karlsson om utbyggnad av bredband i glesbygd 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
NVK/IT 
Akten 
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§ 140 Ersättning föråldrat fast bredband 
Dnr 2014.0041.534 

Sammanfattning av ärendet 

Telia informerar om att man under hösten kommer inleda arbetet med att 
säga upp fasta abonnemang för två bredbandskunder i Norbergs kommun. 
Anledningen är att dessa två kunder använder bredband via en teknisk lös-
ning (ATM) som utgår. Bredbandskapaciteten för de aktuella kunderna är 
idag mycket låg, 0,25 Mbit/s. Kundernas fasta telefoni påverkas inte. Telia 
ska erbjuda en ersättningslösning via mobilt bredband som i normalfallet ger 
en betydligt högre kapacitet (2-8 Mbit/s). Avstämning avseende kundernas 
täckning för mobilt bredband pågår hos Telia för att utreda eventuella behov 
av förstärkningar via ytterantenn för de aktuella kunderna. 
 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2015, § 100 
Informationsbrev från Telia den 1 september 2015. 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 141 Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsut-
skottet 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Eva Anderssons (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsutskottet behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Johan Stråhle (S) yrkar att Johanna Odö (S), Esbjörnsvägen 9 A, 738 32 Nor-
berg, utses till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden på Anderssons 
tidigare plats. 

Beslut 

Johanna Odö (S), Esbjörnsvägen 9 A, 738 32 Norberg, utses till ny ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden på Anderssons tidigare plats för resterande tid 
av mandatperioden. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Johanna Odö (S) 
Lönesektionen, S Grönberg 
Valpärmen 
Enhet administration 
Akten 
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§ 142 Val av ledamot i socialutskottet 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Timmy Lundmarks (M) avsägelse av uppdrag som ledamot 
i socialutskottet behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Lars Persson (PNF) yrkar att Lars Gustavsson (PNF), Polhemsvägen 14, 738 
50 Norberg utses till ledamot i socialutskottet efter Timmy Lundmark (m) 
 

Beslut 

Lars Gustavsson (PNF), Polhemsvägen 14, 738 50 Norberg, utses till ny le-
damot i socialutskottet på Lundmarks tidigare plats för resterande tid av 
mandatperioden. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Lars Gustavsson (pnf) 
Lönesektionen, S Grönberg 
Valpärmen 
Enhet administration 
Akten 
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§ 143 Val av ersättare till näringslivsrådet 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Ulrica Perssons (V) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Näringslivsrådet behöver fyllnadsval försättas. 
 
 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att frågan bordläggs till nästa kommunstyrelsesam-
manträde. 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Att bordlägga val av ersättare till näringslivsrådet till nästkommande kom-
munstyrelsesammanträde. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 144 Motion angående resurscentrum 
Dnr 2015.0141.910 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjuk-
dom eller ohälsa har inkommit till kommunfullmäktige i Norberg den 23 
mars 2015. Ärendet har remitterats till socialutskottet för yttrande. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskotts sammanträdesprotokoll den 15 september 
2015, § 182 
Tjänsteskrivelse den 2 september 2015 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Att avslå motionen med motiveringen att kommunen via regeringens PRIO-
satsning redan arbetar inom området gällande individers psykiska sjukdom 
eller ohälsa. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 145 Motion om riksfärdtjänst 
Dnr 2015.0141.910 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet har begärt att kommunstyrelsens socialutskott skall yttra 
sig över inkommen motion avseende reglerna för ansökningstiden gällande 
riksfärdtjänst. Nuvarande regel är att ansökan ska inkomma tre veckor innan 
resedatum. 
 
I motionen föreslås att kommunen ser över reglerna om ansökningstiden för 
riksfärdtjänst så att första ansökningstillfället är tre veckor och efterföljande 
ansökningar inte behöver ta mer än en vecka att handlägga från och med an-
sökan inkommer till kommunen.  
 
Kommunstyrelsens socialutskott föreslår att avslå förslaget om förändringar i 
reglerna gällande tid för handläggning av ansökan om riksfärdtjänst. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskotts sammanträdesprotokoll den 15 september 
2015, § 178 
Tjänsteskrivelse den 1 september 2015 

Yrkanden 

Lisa Bäckman (V) yrkar att motionen återremitteras till Socialutskottet för att 
titta på om ansökningstiden på kortare färdtjänstresor (runt 10 mil) kan kor-
tas ner till en vecka och inte tre veckor som reglerna säger nu. 
 
Ordförande ställer Lisa Bäckmans yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att motionen återremitteras till Socialutskottet för att titta på om ansöknings-
tiden på kortare färdtjänstresor (runt 10 mil) kan kortas ner till en vecka och 
inte tre veckor som reglerna säger nu 
 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens socialutskott 
Akten 
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§ 146 Meddelanden 
 
 
Skriftliga meddelanden 
Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsens socialutskott 2015-08-18 
Sammanträdesprotokoll, kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, 2015-09-09 
Sammanträdesprotokoll, Norbergs råd för funktionsnedsatta, 2015-09-10 
Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, 2015-09-15 
Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsens socialutskott, 2015-09-15 
Sammanträdesprotokoll, allmänna utskottet, 2015-09-23 (på bordet) 
Remissvar departementspromemoria, ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av 
nyanlända”, 2015 09-28 
Uppföljning av beslut om inkallande av ersättare, allmänna utskottets proto-
koll 2015-09-23, § 106 
 
Muntliga meddelanden 
 
Caroline Persson meddelar muntligt att anställningskontrakt med ny kom-
munsekreterare är tecknat med tillträdesdag den 2 november 2015. 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
- 
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§ 147 Organisation Norbergs kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen lämnar en muntlig lägesrapport av pågående arbete med 
kommunens organisation utifrån beslutade budgetramar. 
 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av den muntliga rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
- 
 
 


