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Plats och tid Kommunhuset, sessionsalen, måndagen den 7 september, klock-
an 13.15– 16.30 

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

Johanna Odö (s), Johan Stråhle (s), Lisa Bäckman (v), Henrik 
Dömstedt (v), Stefan Vestling (sd), Lars Persson (pnf), Annika 
Hedberg Roth (s), ersättare, Rickard Gillman (s), ersättare, Olle 
Rahm(s) ersättare, Stig Bergman (v), ersättare, Lars Gustavsson 
(pnf), ersättare. 

  
Övriga närvarande Hannu Högberg, kommunchef, Staffan Mood, utvecklingsstra-

teg, Caroline Persson, administrativ chef/kommunsekreterare. 
Ersättare: Torsten Jansson(s), Karin Dömstedt (v), Fredrik Jo-
hansson (v), Kjell Karlsson (mp), Ann-Marie Andersson (fp), 
Åsa-Lena Vestling (sd), Ingrid Nord, sektorchef barn- och ut-
bildning deltar under § 98, Stefan Granqvist, ekonomichef §§ 93-
101 (del av, lämnade mötet 14.25.) 

  
Justerare Stefan Vestling 
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 Caroline Persson 
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§ 93 Ändring av föredragningslistan 
 
 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 
Punkt nr 8 - Ansökan fristående fritidshem behandlas efter punkt 6, skatte-
sats för år 2016 
 
Punkt 11 - Flytta budgetmedel för näringslivsfrämjande åtgärder till kommun-
fullmäktige (KF), behandlas efter punkt 8, före punkt 7, Norbergs kommuns 
budget för 2016 med plan för 2017 och 2018. 
 
Punkt 12 - Flytta budgetmedel för inköpsverksamhet till kommunfullmäktige 
(KF), behandlas efter punkt 11 före punkt 7, Norbergs kommuns budget för 
2016 med plan för 2017 och 2018. 
 
Punkterna 16, 25 och 28 utgår. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 94 Finansiering och igångsättning för ny förskoleavdel-
ning på Blåsippan 
Dnr 2014.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

NVK fick i oktober 2014 i uppdrag av barn- och utbildningschef Ingrid Nord 
att skyndsamt ta fram kostnader för att utöka antalet förskoleplatser i Nor-
bergs kommun. NVK tog fram kostnader för två alternativ, en tillfällig lös-
ning med moduler samt en där vi bygger ut den befintliga förskolan Blåsip-
pan med en avdelning. 
 
Då uppdraget var att skyndsamt ta fram pris för detta inleddes ingen projek-
tering av utbyggnaden utan priset baserades på 3 stycken referensobjekt där 
ett kvadrat-meterpris togs fram. Det uppskattade priset för tillbyggnaden blev 
3 240 000:- och var beräknad på en rak påbyggnad av befintlig byggnad med 
en avdelning lika de befintliga utan utökning av befintliga lokaler. Tillbyggna-
den beräknades till 180m2 och till en kostnad av 18 000:-/m2. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-02 beslutades att Blåsippans 
för-skola skall byggas till med en avdelning. I beslutet framkom att persona-
len skulle inbjudas att delta i projekteringen av tillbyggnaden samt att upp-
handlingen skall genomföras med sociala krav som syftar till att skapa förut-
sättningar för arbetslösa personer att få anställning samt sattes ett kostnadstak 
för projektet till 3 400 000:-. Under projektering framkom att befintliga loka-
ler ej klarade kraven för en utökning med ytterligare avdelning. Detta togs i 
beaktning i framtagandet av förfrågningsunderlaget. Vid upphandlingen in-
kom 4 stycken anbud. Det med det lägsta priset var 4 346 000:-. Sedan till-
kommer kostnader för oförutsett och administration med 18% samt inventa-
rier till mottagningskök. Totala entreprenadsumman blir då 5 400 000:-. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 21,24 augusti 2015. 
NVK: s tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelsen den 19 augusti 2015. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 2 mars 2015, § 21. 
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§ 94 (forts.) 

Yrkanden 

Åsa Eriksson yrkar att beslutsparagrafen omedelbart justeras inför kommun-
fullmäktiges sammanträde 2015-09-07. 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Beslutsparagrafen justeras omedelbart inför kommunfullmäktiges samman-
träde 2015-09-07. 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Projektet genomförs enligt det förslag som nu varit ute för anbudsgiv-
ning. 

2. Tilläggsutgiften på 2,0 Mkr finansieras genom att NVK uppmanas att 
omfördela medel inom redan anvisad investeringsbudget, som NVK dis-
ponerar, med 2,0 Mkr. 

 
 
 
____________________________ 
 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 95 Motioner till Sveriges kommuner och landstings 
kongress 
Dnr 2015.0280.900 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson yrkar att beslutsparagrafen omedelbart justeras inför kommun-
fullmäktiges sammanträde 2015-09-07. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
Beslutsparagrafen justeras omedelbart inför kommunfullmäktiges samman-
träde 2015-09-07. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom den till SKL inskickade motionen. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 96 Överföring av ofördelade medel till socialutskottet 
Dnr 2014.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att utöka socialutskottets 
ekonomiska ram för 2015 motsvarande 440 tkr. Dessa medel ska täcka ökade 
kostnader för färdtjänst. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 21,24 augusti 2015. 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 15 juni 2015. 
 

Beslut 

Kommunsstyrelsen beslutar utöka socialutskottets ekonomiska ram för 2015 
med 440 tkr. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Socialutskottet 
Socialchefen, L Eriksson 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 97 Skattesats för år 2016 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 22:66 kronor per 
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2015 års skattesats. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 98 Ansökan fristående fritidshem 
Dnr 2015.0220.610 
 

Sammanfattning av ärendet 

Karbenningbygdens förskola ekonomisk förening har 2015-05-27 inkommit 
med en ansökan om godkännande av fristående fritidshem. 
 
Karbenningbygdens förskola ekonomisk förening önskar utöka sin förskole-
verksamhet med fritidshemsverksamhet. I ansökan framgår att de planerar 
för att ta emot ca 5 barn på fritidshemmet. I ansökan saknas budgetunderlag 
samt hur transporten mellan skolan och fritidshemmet. 

Beslutsunderlag 

Kompletterande underlag på bordet samt muntlig föredragning av Ingrid 
Nord, chef barn- och utbildning  
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts protokoll den 18 augusti 
2015. 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsutskottet 2015-07-23 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  
Godkänna Karbenningbygdens förskola ekonomisk förenings ansökan om 
utökning av förskoleverksamhet med fritidsverksamhet. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Barn- och utbildningsutskottet 
Karbenningbygdens förskola ekonomisk förening 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 10(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2015-09-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson yrkar bifall till KSAUs beslutsförslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 11(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2015-09-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson yrkar bifall till KSAUs beslutsförslag. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 101 Norberg kommuns budget för 2016 med plan för 2017 
och 2018 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Partiet för Norbergs framtid, budgetförslag för utvecklande av näringslivet 
(på bordet) 
Skrivelse från SSR angående budget (på bordet) 
Synpunkter från Vision angående budget (på bordet) 
Allmänna utskottets protokoll 21,24 augusti 2015 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2015. 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2015. 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2015. 
Socialutskottets protokoll den 9 juni 2015, § 93. 
Tjänsteskrivelse den 26 maj 2015. 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 3 juni 2015, § 25. 
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 25 maj 2015. 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 26 maj 2015, § 32. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juni 2015. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015. 
KSO-möte FAHNS-protokoll den 29 april 2015. 
Allmänna utskottets protokoll den 23, 25 mars 2015, § 17. 

Yrkanden 

Utifrån angivna punkter i allmänna utskottets protokoll den 21,24 augusti 
2015 lämnas följande yrkanden: 
 
Kent Persson (v)yrkar med bifall från Annika Hedberg Roth (s)för punkterna 
11, 15, 16 och 17:  
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§ 101 (forts) 

 
- att under rubriken Uppdrag  punkt 7 skall kommunstyrelsens budget juste-

ras så att utvecklingsmedel till KIFU tas bort. 
 

- Punkt 11 a-h med fördelningsbeslut utgår och hanteras senare i kommun-
styrelsens budget. 

 
- Punkt 15 förtydligas så att avsatta medel för extra underhåll till NVK 

minskas med 1 000 000 kronor under året 2016. Ändringen avser inte 
2017-2018. 

 
- Punkt 16 förtydligas så att totala anslaget för extra underhåll till NVK 

uppgår till 1 000 000 kronor 2016. Ändringen avser inte 2017-2018.  
 

- Punkt 17 justeras så att det är befolkningssiffran från 1 september 2015 
som används, vilken är 5 753. 

 
Annika Hedberg Roth (s)yrkar: 
- Punkt 19 anslaget kompletteras med +0,5 tjänst för integrationskoordinator 

och finansieras genom att anslag för 0,5 tjänst tas från socialutskottets anslag 
 

- Punkt 20 – 1 miljon som beviljades i mars 2015, för ökad hyra Björkäng-
ens kök, ska föras över till socialutskottet, 0,5 tjänst integrationskoordina-
tor ska tas från socialutskotts anslag, de 440 000 kr för färdtjänst ska vara 
ramhöjande. 
 

- Punkt 21 – skrivning justeras så att lydelsen blir: Anslaget till kommunsty-
relsens barn- och utbildningsutskott utökas med 532 000 kronor respek-
tive år 2016-2018 till hyra för ny förskoleavdelning på Blåsippan och 
1000 000 till extra lärartjänster. Det innebär att utskottet tilldelas ett an-
slag på 97 609 000 kronor år 2016, 100 937 000 kronor år 2017 och 
104 220 000 kronor år 2018.  

 
Åsa Eriksson (s)yrkar att uppdrag enligt punkt 7 överförs till allmänna utskot-
tet  
 
Johan Stråhle (s) yrkar, med bifall från Stefan Vestling (sd), att eventuell över-
likviditet för Norbergs kommun vid årsskiftet reserveras för finansiering av 
en framtida idrottshall. 
 
Kent Persson (v) och Stig Bergman (v) yrkar avslag på Stråhles yrkande. 
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§ 101 (forts) 

 
Lars Persson (pnf) yrkar bifall till inlämnat förlag om anslag till 20 % tjänst 
som lokal kontaktperson för utvecklande av näringslivet i Norberg genom att 
minska anslag till Tillväxtgruppen med motsvarande belopp. 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde enas styrelsen om att de yrkanden 
som framförts av Kent Persson, Annika Hedberg Roth och Åsa Eriksson 
avseende punkterna 7, 11, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 i allmänna utskottets pro-
tokoll den 21, 24 augusti, nu är att anse som kommunstyrelsens gemensamma 
uppfattning och modifierar kommunstyrelsens budgetförslag i enlighet med 
detta.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Stråhles m fl yrkande om reservering av eventuell överlik-
viditet mot Perssons m fl avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifallit Stråhles yrkande. 
 
Votering begärs av Kent Persson (v) 
 
Kommunstyrelsen gokänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Stråhles förlag och nej-röst för avslag till Stråhles förslag. 
 

 §  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst 
(bifall) 

Nej-röst 
(avslag) 

Åsa Eriksson (s) X  

Johanna Odö (s) X  

Johan Stråhle (s) X  

Kent Persson (v)  X 

Lisa Bäckman (v)  X 

Henrik Dömstedt (v)  X 

Stefan Vestling (sd) X  

Lars Persson (pnf) Frivilligt avstår 

Annika Hedberg Roth (s) X  

Rickard Gillman (s) X  

Olle Rahm (s)   

Stig Bergman (v)  X 

Lars Gustavsson (pnf) X  

 
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och en avstår, beslutar kommunstyrelsen att bif-
alla Stråhles yrkande. 
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§ 101 (forts) 

 
Ordförande ställer Lars Perssons yrkande om utveckling av näringslivet mot 
kommunstyrelsens modifierade budgetförslag och finner att styrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens modifierade budgetförslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. I enlighet med kommunstyrelsens modifierade förslag att punkterna 7, 11, 
15, 16, 17, 19, 20 och 21 i allmänna utskottets protokoll den 21, 24 au-
gusti, är att anse som kommunstyrelsens gemensamma uppfattning och 
modifierar kommunstyrelsens budgetförslag i enlighet med detta.  

 
2. Kommunstyrelsen beslutar bifalla Stråhles yrkande att reservera eventuell 

överlikviditet vid årsskiftet för finansiering av en framtida idrottshall. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att inte anslå medel för lokal kontaktperson 

för utvecklande av näringslivet. 
 
Kommunsstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att bedriva verksamhet uti-

från de statsbidrag som finns för asylsökande barn. 
 

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

 
3. Resultatmål fastställs till 1 % av skatter och bidrag år 2016 och 2 % re-

spektive år 2017-2018. 
 

4. Avsatta medel för extra underhåll till NVK minskas med 1 000 000 kro-
nor under året 2016. Ändringen avser inte 2017-2018. 

 
5. Totala anslaget för extra underhåll till NVK uppgår till 1 000 000 kronor 

2016. Ändringen avser inte 2017-2018. 
 

6. Budgeten baseras på befolkningssiffran från 1 september 2015, (5 753). 
 

 
7. Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2016 omsätta 

lån, dvs låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning år 2016. 
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§ 101 (forts) 

 
Kommunstyrelsens driftbudget 
8. Anslaget till kommunstyrelsen och dess allmänna utskott utökas med  

1 000 000 kronor för att bedriva verksamhet inom turismområdet. Ansla-
get för utvecklingsmedel fastställs till 2 000 000 kronor respektive år 
2016-2017. Budgetmedel avseende driftbidrag till tillväxtgruppen flyttas 
från allmänna utskottets budgetram till kommunfullmäktiges budgetram 
med 1 054 000 kronor 2016, 1 079 000 kronor 2017 och 1 107 000 kro-
nor 2018. Budgetmedel för upphandlingsverksamhet flyttas från allmänna 
utskottets budgetram till kommunfullmäktiges budgetram med 
650 000kronor 2016, 665 000 kronor 2017 och 683 000 kronor 2018. Det 
innebär att kommunstyrelsen och allmänna utskottet tilldelas ett anslag på 
14 748 000 kronor år 2016, 15 140 000 kronor år 2017 och 15 569 000 
kronor år 2018. För hyra till Björkängens kök flyttas 1 000 000 kronor till 
socialutskottet samt 440 000 till socialutskottet avseende färdtjänst.0,5 
tjänst för integrationskoordinator, flyttas från socialutskottet till kom-
munstyrelsen och dess allmänna utskott. Tjänsten är finansierad med ex-
terna medel och medför ingen ramförändring.  

 
9. Anslaget till kommunstyrelsens socialutskott utökas med 125 000 kronor 

tillsvidare för hyreshöjning och tillfälligt med 1 000 000 kronor respektive 
2016-2017 för förebyggande arbete i syfte att minska antalet placeringar 
och försörjningsstödstagare. När försörjningsstödet minskar får socialut-
skottet behålla utrymmet. De 440 000 kronor som är anslagna för färd-
tjänst ska vara ramhöjande. Det innebär att kommunstyrelsens socialut-
skott tilldelas ett anslag på 123 305 000 kronor år 2016, 127 295 000 kro-
nor år 2017 och 132 707 000 kronor år 2018. 0,5 tjänst för integrations-
koordinator, flyttas från socialutskottet till kommunstyrelsen och dess 
allmänna utskott. Tjänsten är finansierad med externa medel och medför 
ingen ramförändring.  

 
10. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott utökas med 

532 000 kronor respektive år 2016-2018 till hyra för ny förskoleavdelning 
på Blåsippan och 1 000 000 till lärartjänster. Det innebär att utskottet till-
delas ett anslag på 97 609 000 kronor år 2016, 100 937 000 kronor år 
2017 och 104 220 000 kronor år 2018.  

 
11. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott minskas 

med 1 000 000 kronor avseende utskottets budgeterade kostnader för tur-
ism. Det innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 9 808 000 kronor år 
2016, 9 908 000 kronor år 2017 och 10 216 000 kronor år 2018. 
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§ 101 (forts) 

 
Kommunfullmäktiges driftbudget 
12. Anslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett 

anslag på 2 889 000 kronor år 2016, 2 958 000 kronor år 2017 och  
3 035 000 kronor år 2018. Beviljade medel för utveckling av Prostudden 
kan även användas för utredning av gruvrisker 2015 och 2016.  

 
13. Eventuell resterande del kan finansieras via utvecklingsmedel. År 2017 

ska pengar för utredning av gruvrisker vara engångsanslag.  
 

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

 
15. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag för Svenska 

för invandrare på 924 000 kronor år 2016, 946 000 kronor år 2017 och 
kronor 971 000 år 2018. 

 
16. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) tilldelas ett anslag 

på 13 102 000 kronor år 2016, 13 364 000 kronor år 2017 och 13 631 000 
kronor år 2018. 

 
17. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag för medlems-

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

 
18. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 939 000 kronor år 

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

19. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på 3 854 000 
kronor år 2016, 3 946 000 kronor år 2017 och 4 049 000 kronor år 2018. 

 
20. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på 184 000 

kronor år 2016, 188 000 kronor år 2017 och 193 000 kronor år 2018. 
 
21. Till kollektivtrafik anslås 3 599 000 kronor år 2016, 3 685 000 kronor år 

2017 och 3 781 000 kronor år 2018. 
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§ 101 (forts) 

 
 

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

 
23. Från kommunstyrelsen och allmänna utskottet tillförs kommunfullmäk-

tige för år 2016 1 054 000 kronor, år 2017 1 079 000 kronor och år 2018 
1 107 000 kronor avseende driftbidrag till tillväxtgruppen samt år 2016 
650 000 kronor, år 2017 665 000 kronor och år 2018 683 000 kronor av-
seende gemensamma upphandlingsenheten med Avesta kommun.  

 
Investeringsbudget  
24. Investeringsbudgeten fastställs. Det innebär en investeringsbudget om 

totalt 6 200 000 kronor år 2016 samt 12 200 000 kronor respektive år 
2017-2018 varav NVK/kommunfullmäktige tilldelas 5 200 000 kronor år 
2016 och 11 200 000 kronor respektive år 2017-2018. Kommunfullmäk-
tige beslutar att överlåta fördelningen av investeringsmedel mellan utskot-
ten åt kommunstyrelsen. 

 

 
 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet  
Kultur-, idrotts- och fritidsutskott 
Socialutskottet 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Infrastrukturgruppen 
Akten 
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§ 102 Förslag från Näringslivsrådet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Företag i Norberg erbjuder sig att finansiera en prispallsvagn som kan använ-
das av samtliga föreningar vid olika evenemang i Norberg. Detta under förut-
sättning att kommunen (t ex Arbetsmarknadsenheten) kan ansvara för drif-
ten, t ex luft i däcken, transport av vagnen till aktuell plats, eventuellt hysa 
vagnen. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Åsa Eriksson på uppdrag av Näringslivsrådet den 19 augusti 
2015.  
 

Yrkanden 

Annika Hedberg Roth (s) yrkar bifall till förslaget om driften av en eventuell 
prispallsvagn.  
 
Stig Bergman (v) yrkar med instämmande av Kent Persson (v) bifall till för-
slaget dock att Näringslivsrådet för dialog med föreningarna innan portabel 
prisvagn införskaffas. 
 
Johan Stråhle (s) yrkar att KS ger SU och arbetsmarknadsenheten i uppdrag 
att ansvara för driften av eventuell prispallsvagn 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Att Näringslivsrådet för dialog med föreningarna innan portabel prisvagn 
införskaffas, samt att ge SU och arbetsmarknadsenheten i uppdrag att ansvara 
för driften av eventuell portabel prispallsvagn. 
 
_____________ 
 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Näringslivsrådet 
Akten 
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§ 103 Ledarskapsutbildning – projektet Lyskraft 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015. 
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 17 juni 2015. 

Yrkanden 

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

Beslut 

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

2. Finansiering sker via utvecklingsmedel. 
 
 
 
____________________ 
 
Kopia till: 
Personalchefen 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 
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§ 104 Återremiss, Va-taxa för Norbergs kommun fr o m 
den 1 oktober 2015, förslag till ändring av anlägg-
nings- och brukningsavgifter 
Dnr 2015.0161.346 

Sammanfattning av ärendet 

Gatuavdelningen vid Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) 
föreslår i skrivelse den 17 mars 2015 justeringar i va-taxan tillsammans med 
bilaga att gälla från och med den 1 oktober 2015. Förslaget jämte motiven 
sammanfattas i NVK: s sammanträdesprotokoll den 26 mars 2015, § 59. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 juni 2015 § 78, att 
punkterna 3 och 4) återremitteras för att utreda vilka de ekonomiska konse-
kvenserna skulle bli av att övriga brukningsavgifter höjs med 1,8% i stället för 
2,8%. 
 
Punkternas lydelse är: 

3. Övriga förbrukningsavgifter höjs med 1,8% 
4. I samband med att NVK tagit fram den rapport som föreslagits av 

Västmanland -  Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning, ska beslutet 
om extra procent omprövas av kommunfullmäktige. 

 
I ledningskontorets remisskrivelse daterad den 17 juni 2015 framgår att punkt 
4 inte omfattas av remissen då den beslutspunkten var under förutsättning att 
punkt 3 hade blivit beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har den 31 juli 2015 inkommit 
med skrivelse med svar på den återremitterade punkten 3.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredrar förbundschefen ärendet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från NVK den 30 juli 2015 
Remisskrivelse från ledningskontoret till NVK daterad den 17 juni 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll den 8 juni 2015 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 18 maj 2015, § 63. 
NVK: s sammanträdesprotokoll den 26 mars 2015, § 59. 
Skrivelse från NVK den 17 mars 2015. 
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§ 104 (forts.) 

Yrkanden 

Johan Stråhle (s) yrkar att övriga förbrukningsavgifter höjs med 1,8%, samt 
att beslut om extra procent kan omprövas av kommunfullmäktige när NVK 
tagit fram den rapport som föreslagits av Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggnadsförvaltning. 
 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Att t övriga förbrukningsavgifter höjs med 1,8%  
- Att beslut om extra procent kan omprövas av kommunfullmäktige när 

NVK tagit fram den rapport som föreslagits av Västmanland-Dalarna 
miljö- och byggnadsförvaltning. 

 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 105 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade 
Dnr: 2015.0179.700 
 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 1 
2015, finns ett icke verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 9 juni 2015, § 129. 
Tjänsteskrivelse, den20 maj 2015. 

Yrkanden 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut som 
lämnats till inspektionen för vård och omsorg IVO samt kommunens reviso-
rer. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 106 Budget 2016 samt flerårsplan 2017-2018, samråds-
förslag, Norra Västmanlands kommunalteknikför-
bund 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget ska enligt förbundsordningen kommuniceras med medlemskom-
munerna före augusti månads utgång, varefter slutligt förslag ska utarbetas 
och beslutas av direktionen under oktober månad vid ett offentligt samman-
träde. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll den 
25 juni 2015, § 151. 

Yrkande 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av Norra Västmanlands kommunalteknikför-
bunds budgetförslag. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, NVK 
Akten 
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§ 107 Revisionsberättelse för år 2014, åtgärder 
Dnr 2015.0006.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2015. 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av revisionsberättelsen och revisionsrapporten av-
seende 2014 samt delger enhet administration och Norra Västmanlands Eko-
nomiförvaltning handlingarna för arbetet med kommunens vision och arbetet 
med styrsystemet. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Enhet administration 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning, NVE 
 
Akten 
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§ 108 Medborgarförslag om att göra lekparken i kvarteret 
Stockrosen till en rökfri zon 
Dnr 2015.0209.914 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21,24 augusti 2015 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 juni 2015. 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund uppdras att sätta upp 
askfat i anslutning till lekparken. 

2. Arbetsmarknadsenheten uppdras att ansvara för drift och underhåll 
av askfaten. 

3. Finansiering sker inom Norra Västmanlands kommunalteknikför-
bunds tilldelade ekonomiska ram. 

4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 
 

 
Kopia till: 
Akten 
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§ 109 Revidering av funktionshinderspolitisk plan 
Dnr 2014.0317.730 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015 
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 11 juni 2015. 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar den reviderade funktionshinderspolitiska planen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Personalchefen 
Biståndshandläggare, A Samsonovits ) 
Akten 
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§ 110 Motion om att ge ungdomarna en ny gård 
Dnr 2014.0337.910 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 3 juni 2015, § 30. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta : 
1. Motionen bifalles i princip. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur 

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

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 111 Yttrande över motion om att förbjuda tiggeri 
Dnr 2015.0142.910 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s)yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till kommunfull-
mäktige att avslå motionen. 
Stefan Vestling (sd) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag till kommun-
fullmäktige 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
Att avslå motionen. 
 

Reservationer 

Stefan Vestling (sd) reserverar sig mot beslutet 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 112 Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 
Dnr 2015.0095.900 

Sammanfattning av ärendet 

Ett cirkulär har inkommit från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) benämnt 14:58 Ett gemensamt förslag till reglemente för 
styrelsen och övriga nämnder. 

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

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsen presidium att med 
bistånd av ledningskontoret arbeta fram ett nytt förslag till reglemente 
för kommunstyrelsen. 

2. Ett nytt förslag ska presenteras för allmänna utskottet till senast ok-
tober 2015. 

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

Ledningskontoret presenterar ett förslag till nytt reglemente för kommunsty-
relsen samt föreslår att reglementet antas. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt reglemente för kommun-
styrelsen. 

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2016. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 113 Sammanträdesplan för 2016 
Dnr 2015.0281.913 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21, 24 augusti 2015. 
Förslag till sammanträdesplan för 2016, upprättad 2015-07-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplanen för kommunstyrelsen 2016 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 
Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2016. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 114 Lägesrapport, regionbildning 
 
 
Åsa Eriksson avger muntlig lägesrapport i regionbildningsfrågan. Enligt plan 
avser Västmanlands kommuner och landstinget att ansöka om att bli region-
kommun år 2017. Det innebär bl a att nuvarande verksamhet inom VKL kan 
komma att införlivas inom den ny regionkommunens uppdrag. 
 
 

Beslut 

Kommunsstyrelsen tar del av rapporten 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 115 Avsiktsförklaring, järnvägen Snyten Kärrgruvan 
Dnr 2015.0078.532 
 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2015 beslutade fullmäktige 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att ingå en avsiktsförklaring 
med Trafikverket som tydliggör att kommunen vill medverka till att järnvägs-
sträckan Snyten–Kärrgruvan från 2016 kan användas för godstrafik. 
 
Den 6 juli 2015 undertecknades en Avsiktsförklaring i enlighet med fullmäk-
tiges beslut. 
 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring objekt järnvägen Snyten - Kärrgruvan, undertecknad den 6 
juli 2015. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten samt beslutar att den delges kommun-
fullmäktige. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 34(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2015-09-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 116 Meddelanden 
 
Skriftliga meddelanden: 
 
- Budgetuppföljning per den sista maj med helårsprognos 2015 
- Förbättringsåtgärder som SDR vidtagit med anledning av den stora 

skogsbranden i Västmanland 2014.  
- Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsut-

skott: 2015-08-18 
- Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens socialutskott 2015-06-09 
- Sammanträdesprotokoll från kultur- idrotts- och fritidsutskottet 2015-06-03 
- Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 

2015-05-26 
- Sammanträdesprotokoll från kultur- idrotts- och fritidsutskottet 2015-04-15 
- Sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet 2015-05-27 
 
Muntliga meddelanden 
- Ingrid Nord, chef barn och ungdom, informerar om projektet #jag med, 

som riktas till ungdomar 15-24 år 
- Åsa Eriksson informerar om kommande besök av kvinnor från Georgien 

och Ukraina. Kvinnorna besöker kommunen under tre dagar i oktober. 
- Åsa Eriksson informerar om att Mats Berglund är ny förbundschef för 

NVU med tillträde den 1 december 2015. 
- Åsa Eriksson informerar att utredning angående utbetald ersättning till 

NVKs förbundschef ej är klar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av skriftliga och muntliga meddelanden. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 35(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2015-09-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 117 Fyllnadsval efter Gunnar Tiger, ordförande i 
socialutskottet  
Dnr: 2015.0002.911 
 

Sammanfattning av ärendet 

1. Fyllnadsval, ordförande i socialutskottet  
2. Fyllnadsval ordinarie ledamot tillika vice ordförande i socialutskottet 
3. Representant att anmäla till VKLs vård- och omrorgsberedning 
 

Yrkanden 

Johan Stråhle yrkar: 
1. Annika Hedberg Roth som ordförande i socialutskottet 
2. Ulf Olofsson som ordinarie ledamot tillika vice ordförande i socialutskot-

tet 
3. Annika Hedberg Roth att anmäla som kommunens representant till 

VKLs vård- och omsorgsberedning. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade enligt Stråhles yrkanden. 
 
 

 
 
Kopia till: 
De valda 
Socialutskottet 
VKL 
Valpärmen 
Akten 


