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§ 128 Fastställande av dagordning 
 
 
Dagordningen fastställdes med följande ändringar och tillägg: 
 
Punkt 2:  Åtgärder i genomförandeplanen, vad ryms inom ram, utgår 
 
Punkt 25: Projekt EKB och Norberg kommuns utmaningar, rapport, flyttas  

till nästkommande KS den 14 november 
 
Ny punkt 11: Ny skatteunderlagsprognos 
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
-- 
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§ 129 Redovisning av uppdrag, förslag på hur Norbergs kommun 
kan bli en mer attraktiv arbetsgivare 
Dnr 2016.0234.903 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Muntlig framställning av HR-chefen Anita Karlsson, den 10 oktober 2016 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 år 2016, § 84 
Tjänsteskrivelse daterad den 13 juli 2016 
Sammanställd rapport ”Attraktiv arbetsgivare”, 2016-07-18 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar med bifall från Tove Winqvist (S) och Annika Hedberg-Roth att 
kommunstyrelsen tar del av den skriftliga rapporten och muntliga redovisningen med 
följande tilläggsförslag: 
 
1. Ledningskontoret får i uppdrag att utreda och ta fram förslag till interna karriärvägar 

inom kommunen 
2. Kommunens verksamheter arbetar aktivt för att bereda människor med någon form 

av nedsatt arbetsförmåga arbete inom kommunen 
 
Annika Hedberg-Roth (S) yrkar med bifall från Åsa Eriksson (S) och Elizabeth Petters-
son (S) att kommunstyrelsens samtliga utskott (AU, BU, KIFU; SU), tar fram förslag till 
hur politiken kan bidra för att göra kommunen till en attraktivare och bättre arbetsgi-
vare, samt att förslagen återkopplas till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer Erikssons och Hedberg-Roths yrkanden under proposition och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med dessa. 
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§ 129 forts 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

- Kommunstyrelsen tar del av den skriftliga rapporten och muntliga redovisningen 

- Ledningskontoret får i uppdrag att utreda och ta fram förslag till interna karriärvägar 
inom kommunen 

- Kommunens verksamheter arbetar aktivt för att bereda människor med någon form 
av nedsatt arbetsförmåga arbete inom kommunen 

- Kommunstyrelsens samtliga utskott (AU, BU, KIFU; SU) tar fram förslag till hur 
politiken kan bidra för att göra kommunen till en attraktivare och bättre arbetsgi-
vare, samt att förslagen återkopplas till kommunstyrelsen. 

 

 
 
Kopia till: 
 
Allmänna utskottet, K Persson, H Högberg 
Barn- och utbildningsutskottet, J Odö, I Nord 
Kultur- idrotts och fritidsutskottet, E Pettersson, I Nord 
Sociala utskottet, A Hedberg-Roth, L Eriksson 
HR-chefen, A Eriksson 
Akten 
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§ 130 Redovisning av uppdrag, treårsplan för användning av 
bufferterade medel 
Dnr 2014.0247.750 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

 

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

 

Socialförvaltningen genomför under hösten en ny översyn av verksamheterna för att 
kunna hantera dem enligt den nya ersättningsmodellen för att till budgetberedningen i 
mars 2017 kunna presentera en mer detaljerad plan. 
 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna återrapportering av uppdrag avseende 3-årsplan 
för användning av bufferterade medel. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 år 2016, § 74 
Kommunstyrelsens socialutskott, protokoll den 23 augusti 2016, § 191 
Tjänsteskrivelse, den17 augusti 2016 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 juni 2016, § 85 

Yrkanden 

Annika Hedberg-Roth (S) yrkar med bifall från Åsa Eriksson (S), att kommunstyrelsen 
tar del av återrapportering av uppdraget samt att kommunstyrelsens socialutskott får i 
uppdrag att till budgetberedningen i mars 2017 återkomma med uppdaterad rapport. 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat 
i enlighet med detta. 
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§ 130 forts 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen tar del av återrapportering av uppdraget samt att kommunstyrelsens 
socialutskott får i uppdrag att till budgetberedningen i mars 2017 återkomma med upp-
daterad rapport. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens socialutskott, L Eriksson, A Hedberg Roth 
 
Akten 
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§ 131 Redovisning av uppdrag, plan för att alla barn som lämnar 
grundskolan ska ha behörighet till nationellt gymnasium 
Dnr 2015.0388.106 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 år 2016, § 70 
Redovisning av uppdrag den 31 augusti, 1 september 2016 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 16 augusti 2016, § 38 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 juli 2016 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 24 maj 2016, § 28 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016, § 30 
Tjänsteskrivelse den 30 mars 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2016, § 15 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar med bifall från Tove Winqvist (S), Johanna Odö (S) och Stig 
Bergman (V) att utredningen/rapporten återremitteras till Barn- och utbildningsutskot-
tet för att ta fram och redovisa förslag på vad som kan genomföras inom beslutad ram. 
 
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat 
i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
Att utredningen/rapporten återremitteras till Barn- och utbildningsutskottet för att ta 
fram och redovisa förslag på vad som kan genomföras inom beslutad ram. 
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§ 131 forts 

 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, I Nord, J Odö 
Akten 
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§ 132 Redovisning av uppdrag, förslag till placering av laddnings-
stolpar för elbilar inklusive kostnadsuppskattning 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 år 2016, § 72 
Förslag från NVK, placering och kostnadsberäkning, 2016-08-05 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 25 januari 2016, § 10 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2015-12-14, § 195 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2015-11-25, § 136 
Tjänsteskrivelse från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd, den 13 oktober 
2015-10-13 
Kommunfullmäktiges sammaträdesprotokoll 2015-03-02, § 23 
Motion om snabbladdningsstolpar för elbilar, daterad 2015-02-18 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen tar del av genomförd utredning samt att 
kommunen avvaktar verkställighet av beslut till dess att rapport föreligger från pågående 
utredning om laddinfrastruktur för de östra delarna av Mellansverige. 
 
Ordförande ställer Erikssons förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med detta. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
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§ 132 forts 

 
 
Att kommunstyrelsen tar del av genomför utredning samt att kommunen avvaktar verk-
ställighet av beslut till dess att rapport föreligger från pågående utredning om laddinfra-
struktur för de östra delarna av Mellansverige. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Motionären, E Pettersson 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 
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§ 133 Budgetuppföljning per den 31 juli 2016 med helårsprognos 
Dnr 2016.0007.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 år 2016, § 94 
NVE budgetuppföljningsrapport per den 31 juli med helårsprognos 2016. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningsrapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 134 Delårsrapport per den 31 augusti år 2016 med helårsprognos 
Dnr 2016.0007.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonominämnd har tagit fram delårsbokslut för Norbergs 
kommun  per den 31 augusti 2015 med prognos för årets resultat.  
 
För perioden redovisas ett överskott på 36,9 mkr, vilket är väsentligt högre än hel-
årsprognosen som visar på ett överskott om 22,5 mkr. Detta beror bl a på att ej för-
brukade medel på NVK räknas som återredovisade i delårsbokslutet. Därutöver påverkar 
förändringen av semesterlöneskulden periodens resultat positivt. För helåret beräknas en 
ökad kostnad, medan det för delåret redovisas en minskad kostnad. 
 
Årets resultat prognostiseras till ett överskott om 22,5 mkr, varav 22,2 mkr avser extra 
medel för flyktingmottagande. Resultatet motsvarar 6,5% av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Norbergs kommun, delårsrapport 2016-08-31 med resultatprognos per den 31 decem-
ber 2016. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S)yrkar att barn- och utbildningsutskottet (BUU) och Norra Västmanlands 
Ekonomiförvaltning utreder hur kostnadsfördelningen för kosten fördelas mellan omsorg 
och skola för återrapportering till kommunstyrelsens nästkommande möte. 
 
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att kommunstyrel-
sen beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att ge barn- och utbildningsutskottet (BUU) och Norra Västmanlands Ekonomiförvalt-
ning (NVE) utreder hur kostnadsfördelningen för kostorganisationen fördelas mellan 
BUU och SU med återrapportering till kommunstyrelsens nästkommande möte. 
 
Förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige tar del av kommunens delårsrapport per den 31 augusti med resul-
tatprognos per den 31 december 2016 samt revisorernas granskningsrapport. 
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§ 134 forts 

 
 

 
 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet, J Odö, I Nord 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning, K Berglund 
Akten 
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§ 135 Ny skatteunderlagsprognos 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Karolina Berglund redovisade senaste skatteunderlagsprognosen och 
ekonomiska förutsättningar utifrån denna. 
 
Det som huvudsakligen påverkar budgetförutsättningarna för Norbergs kommun är 
utöver minskat befolkningsunderlag, att statistiska centralbyrån (SCB) har ändrat beräk-
ningsgrunden för kostnadsutjämning.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av ekonomichef Karolina Berglund, 2016-10-10 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar, med bifall av Johanna Odö (S) och Kent Persson (V), att Nor-
bergs kommun överklagar SCB:s beslut om ändrat beräkningssätt för kostnadsutjäm-
ning. 
 
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att kommunstyrel-
sen beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Att Norbergs kommun överklagar SCB:s beslut om ändrat beräkningssätt för kostnads-
utjämning. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 136 Hantering av överskottslikviditet, beslutsformuleringar 
Dnr 2016.0182.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

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

 

Kommunstyrelsen 

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

kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under år 2017, med totalt x kr. 

 
- Kommunstyrelsen beslutar, att Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt, att för 

kommunstyrelsens räkning under år 2017 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsva-
rande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 98 
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 97 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 62 
Tjänsteskrivelse från Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) daterad den 28 
april 2016 
 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings förslag till 
beslutsformuleringar vid omsättning av lån samt vid nyupplåning. 
 
 
 

 
Kopia till: 
 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 137 Skattesats för år 2017 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i preliminär skatt för inkomst 
under det följande året. 
 
Förslag till beslut är att den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs till 22:66 kro-
nor per skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2016 års skattesats. 
 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 67 
 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs till 
22:66 kronor per skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2016 års skat-
tesats. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 138 Tilläggsbudget 2016, inköp av e-Wärna, V-Dala Överför-
myndarsamverkan 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

För att öka tillgängligheten till och servicen i den offentliga förvaltningen samt göra 
administrativa besparingar har e-tjänster utvecklats till viktiga verktyg för dessa ändamål. 
 
Överförmyndaren i Hedemora kommun kommer under hösten 2016 att köpa in den 
webbaserade e-tjänsten e-Wärna till överförmyndarverksamheten. Det optimala vore om 
alla kommuner inom ramen för V-Dala överförmyndar-samverkan kunde erbjuda 
samma hjälpmedel till de olika ställföreträdarna inom samverkan. 
 
Funktionen innebär att ställföreträdare kan göra sin redovisning till överförmyndaren 
digitalt via nätet. Ställföreträdaren kan även använda tjänst en som en kassabok/dagbok 
för sin redovisning. 
 
Att köpa in en licens för e-Wärna till kommunen skulle kosta 84 000 kr exklusive moms. 
Den årliga underhållskostnaden beräknas till 1 500 kr per månad.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2016, § 103 
Framställan om tilläggsbudget från överförmyndaren den 26 maj år 201 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar bifall till tilläggsäskande på 84 000 kronor för inköp av licens för 
e-Wärna samt att detta finansieras via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att kommunstyrel-
sen beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller tilläggsäskande på 84 000 kronor för inköp av licens för e-
Wärna samt att detta finansieras via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 95 
Kompletterad investeringsplan. 
 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige tar del av kompletterad investeringsplan och lägger den till övriga 
budgethandlingar. 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 140 Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente fr o m 
den 1 januari 2017 
Dnr 2015.0095.900 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-13 beslutades att ett nytt förslag till reg-
lemente för kommunstyrelsen skulle tas fram, för att träda i kraft den 1 januari 2017. 
Ändringarna i det nya reglementet har gjorts med anledning av förändringar i organisat-
ionen.  
 
Vid sammanträdet 2016-06-13, § 88 beslutades att Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, 
Kifu, läggs ner och att all nuvarande verksamhet övergår i ett nytt utskott. Det nya ut-
skottet ska bli ett Demokrati- och samhällsutvecklingsutskott, som också ska hantera 
andra områden utöver de som Kifu tidigare hanterat. Följaktligen behöver ändringar 
göras i kommunstyrelsens reglemente, för att dokumentet ska stämma överens med 
organisationens utformning från och med den 1 januari 2017. Bilagt förslag till nytt reg-
lemente innehåller sagda ändringar, samt en uppdatering rörande Social verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 5 september år 2016, § 118 att åter-
remittera ärendet till kommunchefen för att förtydliga ansvarsfördelningen inom kom-
munstyrelsens olika utskott. Förslaget är reviderat. 
 
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
att gälla fr o m 1 januari år  2017. 

Beslutsunderlag 

Kompletterande dokument från kommunchefen, på bordet vid sammanträdet den 10 
oktober 2017 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2016 
Förslag reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 5 september 2016, § 118 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2016 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar, med bifall av Kent Persson (V) bifall till förslag till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen med följande förtydliganden: 
- § 11 förtydligar att de infrastrukturfrågor som avses är de som ej hanteras av NVK. 
- § 33 förtydliga i rubriken att det är kommunstyrelsens ordförande som avses 
- § 33 punkt 1 lägga till …inklusive samverkansorganen 
- § 45 första –satsen, efter Allmänt utskott/personalutskott tillägga, tillika krisledningsnämnd  
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§ 140 fors 

 
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att kommunstyrel-
sen beslutat i enlighet med dett. 
 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen med 
följande förtydliganden, att träda i kraft den 1 januari 2017.: 
- § 11 förtydligar att de infrastrukturfrågor som avses är de som ej hanteras av NVK. 
- § 33 förtydliga i rubriken att det är kommunstyrelsens ordförande som avses 
- § 33 punkt 1 lägga till inklusive samverkansorganen 
- § 45 första –satsen, efter Allmänt utskott/personalutskott tillägga, tillika krisledningsnämnd  
 
 
 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

Preliminära ekonomiska ramar för år 2017-2019 för kommunens utskott och samver-
kansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna utskottets sammanträde 
den 17, 22 mars 2016, § 23. 
 
Med anledning av budgetberedningen gavs ett antal uppdrag till utskott och samver-
kansorgan som har redovisats. 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med budgetförslag. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 68 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen, budget 2017 med plan 2018 och 
2019, daterad den 20 september 2016 
Socialutskottets protokoll den 23 augusti 2016, § 189 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 17 augusti 
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 16 augusti 2016, § 38 
Barn- och utbildningsutskottets tjänsteskrivelse den 19 juli 2016 
HR-chefens tjänsteskrivelse (Heltid, önskad sysselsättningsgrad eller arbetstidsförkort-
ning) den 13 juli 2016 
HR-chefens tjänsteskrivelse (Dubbelbemanning för kompetensöverföring) den 17 maj 
2017 
Allmänna utskottets protokoll den 17, 22 mars 2016, § 23 
Planeringsförutsättningar 2017-2019, daterad den 11 mars 2016 

Yrkanden 

Johanna Odö (S) yrkar med bifall från Åsa Eriksson (S), Elizabeth Pettersson (S), An-
nika Hedberg Roth (S) bifall till allmänna utskottets budgetförslag med följande tillägg: 
 
- Att hänsyn tas till den senaste preliminära beräkningen av Norbergs andel av de sk 

välfärdsmiljarderna 
- Att KSO-gruppens rekommendation gällande anslag till NVU godkänns, vilket in-

nebär att NVU tilldelas ett anslag med 34 424 tkr för år 2017, 35 473 tkr för år 2018 
och36 130 tkr för år 2019. 

- Att tidigare föreslagen utökning av utvecklingsmedel med 1 000 tkr år 2017 utgår 
- Att anslaget för extra underhåll minskas med 1 000 tkr år 2017 och därmed utgår 
- Att resultatmålet för år 2017 sätts till 0% 
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§ 141 forts 

 
Kent Persson (V) yrkar, med bifall från Fredrik Johansson (V), Karin Dömstedt (V) och 
Nancy Ibarra (V) enligt följande förslag till budget 2017 och plan 2018 och 2019 i för-
hållande till allmänna utskottets förslag: 
 
- -lika med ökade kostnader, + lika med minskade kostnader 
- Förslag till nytt utskott (DSU) slopas 
- Turist- besöksnäring, infrastruktur, landsbygdsfrågor, information och företagsfrå-

gor för till ett nytt utskott under KS 
- Unkan, bibliotek och allmänkultur finns kvar under BUU. Ramen som ska fördelas 

till det nya utskottet och BUU är 12,0 mkr 
- Ökat anslag NVU 
- Inom 12,0 mkr anställs en biblioteks- och kulturchef placering BUU 
- Ökat anslag NVU - 1 217 - 998 - 376 
- Asylfaktor - 4 322 - 3 090 - 1 850 
- Ks-förfogande - 400 - 400 - 400  

(förstärkning/samarbete med föreningslivet och Engelbrektsloppet) 
- BUU ökad måluppfyllelse - 500 - 500 - 500 
- Utvecklingsmedel + 1 000 
- Effekt av pkt 4 + 1 000 + 1 000 + 1 000 
- Digitalisering + 1 000 + 500 
- En väg in + 500 
- Summa- 2 939 i ökade kostnader mot AU förslag till budget. 
- KC ges uppdrag att uppta förhandlingar med Vägverket om en gång- och cykel-

väg mellan Fagersta och Norberg, ansvarsfördelning mellan parterna avseende inve-
stering och drift ska finnas med. Redovisning sker augusti 2017 i samband med 
budgetberednings arbete. 

- Uppdra till KS att göra en genomlysning av utskottens verksamheter och ekonomi 
utifrån att resultatmålen inte uppnås 

Ulf Segerbo (M) yrkar på återremiss till allmänna utskottet 
 
Proposition 
Ordförande ställer Segerbos yrkande om återtremiss mot att frågan avgörs idag och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar att frågan ska avgöras idag 
 
Ordförande ställer Odös m fl budgetyrkande i sin helhet mot Perssons m fl budgetyr-
kande i sin helhet och finner att kommunstyrelsen bifallit Odös yrkande. 
 
Votering begärs av Kent Persson (V) 
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§ 141 fors 

 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Odös förslag och nej-röst för avslag till Odös förslag. 
 
 

 § 141 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst 
(bifall) 

Nej-röst 
(avslag) 

Åsa Eriksson S) X  

Annika Hedberg-Roth (S) X  

Elizabeth Pettersson (S) X  

Tove Winqvist (S) X  

Johanna Odö (S) X  

Torsten Jansson (S) X  

Kent Persson (V)  X 

Nancy Ibarra (V)  X 

Karin Dömstedt (V)  X 

Fredrik Johansson ()  X 

Ulf Segerbo (M) Frivilligt avstår 

Ann-Marie Andersson (L) Frivilligt avstår 

Lars Gustavsson (PNF) X  

 
Med 7 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår, beslutar kommunstyrelsen att bifalla Odös 
yrkade. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige 
 
Resultatmål fastställs till 0 % av skatter och statsbidrag för år 2017 
 
Kommunstyrelsens driftbudget 

1. Från allmänna utskottets budgetram flyttas anslaget för näringslivs-
främjande åtgärder till Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
med 1 088 tkr år 2017, 1 130 tkr år 2018 och 1 172 tkr år 2019. Från 
budgetramen flyttas anslaget för besöksnäring och turism med 
1 000 tkr från och med år 2017. Allmänna utskottets budgetram ökas 
från och med år 2017 med 500 tkr för "En väg in". Allmänna utskottet 
budgetram utökas med 2 000 tkr för digitalisering år 2017, 1 495 tkr för 
år 2018 samt 1 445 tkr för år 2019. Det innebär att kommunstyrelsen 
och allmänna utskottet tilldelas ett anslag på 15 514 tkr år 2017, 
15 324 tkr år 2018 och 15 538 tkr år 2019. 
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§ 141 fors 

 
2. Det totala anslaget till kommunstyrelsen kultur-, idrotts- och fritidsut-

skottet flyttas till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet med 
9 942 tkr år 2017, 10 060 tkr år 2018 och 10 300 tkr år 2019. Från all-
männa utskottet tillförs näringslivsmedel med1 088 tkr år 2017, 1 130 
tkr år 2018 samt 1 172 år 2019. Från allmänna utskottet tillförs även 
medel för besöksnäring och turism med 1 000 tkr från och med år 
2017. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får därutöver 500 
tkr år 2017 och år 2018 för besöksnäring och turism. samt 500 tkr från 
år 2017 för rekrytering av biblioteks- kultur- och fritidschef. Demo-
krati- och samhällsutvecklingsutskottet får även 1 000 tkr från och med 
år 2018 för driftkostnader för ny idrottshall. Anslaget till kommunsty-
relsens demokrati- och samhällsutvecklingsutskott uppgår totalt till 
13 030 tkr år 2017, 14 190 tkr år 2018 och 13 972 tkr år 2019. 

 
3. Socialutskottets budget ökas med 500 tkr från och med år 2017 för utök-

ning med en områdeschef. Socialutskottets budget ökas med 900 tkr från 
och med år 2017 för utökad nattbemanning i syfte att frigöra tid för sjuk-
sköterskor. Socialutskottets budget ökas med 610 tkr från och med år 2017 
för att täcka vikariekostnader i samband med utbildning Socialutskottets 
budgetram utökas med 1 000 tkr från och med år 2017 för personalför-
stärkning med fokus på ökad tjänstgöringsgrad. Det innebär att kommun-
styrelsens socialutskott tilldelas ett totalt anslag på 130 328 tkr år 2017, 
134 518 tkr år 2018 och 138 588 tkr år 2019.  

 
4. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott minskas på 

grund av demografiska förändringar med 4 384 tkr år 2017, 2 506 tkr år 
2018 och 3 019 tkr år 2019. Kommunstyrelsens barn- och utbildnings- ut-
skott tilldelas ett tillfälligt anslag för arbete med ökad måluppfyllelse i sko-
lan med 2 500 tkr år 2017, 2 000 tkr år 2018 och 1 000 tkr år 2019. Det 
innebär att kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott tilldelas ett to-
talt anslag 103 826 tkr år 2017, 110 221 tkr år 2018 och 114 145 tkr år 
2019. 
 

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

34 424  tkr år 2017, 35 473 tkr för år 2018 och 36 130 tkr år 2019 för att 
säkerställa att vuxenutbildning även fortsättningsvis tillhandahålls i Nor-
berg, under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar likaly-
dande beslut.  
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§ 141 forts 

 
6. För SFI-undervisning (svenska för invandrare)för ensamkommande flyk-

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

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

8. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldels ett anslag för medlemsbi-
drag på 4 761 tkr år 2017, 4 890 tkr år 2018 och 5 012 tkr år 2019. Därut-
över tilldelas ett anslag för IVPA med 87 tkr år 2017, 89 tkr år 2018 och 
92 tkr år 2019. I övrigt anslås 330 tkr år 2017, 343 tkr år 2018 och 356 tkr 
år 2019 för kostnader relaterade till räddningstjänsten.  
 

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

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

11. Västmanland Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 1 039 tkr år 2017, 
1 038 tkr år 2018 och 1 070 tkr år 2019. 
 

12. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på 4 001 tkr år 
2017, 4 153 tkr år 2018 och 4 306 tkr år 2019. 
 

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

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

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

16. Investeringsbudgeten fastställs. Det innebär en investeringsbudget om to-
talt 11 700 tkr respektive år 2017-2019 varav kommunfullmäktige/Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas 10 700 tkr respektive år 
2017-2019. Kommunfullmäktige beslutar att överlåta fördelning av inve-
steringsmedel mellan utskotten åt kommunstyrelsen. 
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§ 141 forts 

 

Reservationer 

Kent Persson (V), Fredrik Johansson (V), Karin Dömstedt (V) och Nancy Ibarra (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 142 Granskning av den interna kontrollen Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund, NVU  
Dnr 2016.0287.619 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Norra Västmanlands Utbildningsförbunds förtroendevalda revisorer har 
KomRedo genomfört en granskning. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2016. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen samt om den 
ekonomiska informationen som medlemskommunerna erhåller, är tillräcklig och ända-
målsenlig enligt kommunallagens krav. 
 
Rapporten är översänd till NVU:s direktion för yttrande och samtliga medlemskommu-
nerna för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport KomRedo AB, daterad den 12 september 2016 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen, utöver att ta del av revisorernas rapport, 
föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Kommunens valda ledamöter i direktionen ska verka utifrån revisorernas rekom-

mendationer. 
2. KSO-gruppen får i uppdrag att arbeta vidare med principer för styrning av NVU 
 
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att kommunstyrel-
sen beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rapport samt att 
1. Kommunens valda ledamöter i direktionen ska verka utifrån revisorernas rekom-

mendationer. 
2. KSO-gruppen får i uppdrag att arbeta vidare med principer för styrning av NVU 
 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 75 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 21, 24 augusti 2015, § 62 

Beslut 

Förslag till Kommunfullmäktige  
Anta inriktning och reglemente för social investeringsfond samt att hänskjuta finansie-
ringsfrågan till budgetberedningen våren 2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 31(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 144 Utbetalning kommunalt partistöd 
Dnr 2016.0207.104 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Muntlig rapport från administrativa chefen 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 92 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till utbetalning av partistöd till de partier som inkommit 
med begärda uppgifter samt att samtliga redovisade underlag bifogas handlingarna till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016. 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat 
i enlighet med detta. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd till de partier som inkommit 
med begärda uppgifter enligt bifogade underlag. 
 
 

 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 32(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 145 Justerad styrmodell 
Dnr 2016.0121.900 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Hannu Högberg den 22 augusti 2016 med förslag till 
styrsystem, Styrsystemet i Norbergs kommun 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till nytt styrsystem med följande justeringar och 
tillägg: 
- Ange nivå, beslutsforum och styrning för styrdokument angivna på sidan 3. 
- Förtydliga att budgetberedningens förslag är en politisk produkt, sidan 8. 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat 
i enlighet med detta. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar dokumentet Styrsystemet i Norbergs kommun med föreslagna 
ändringar på sidorna 3 och 8 i dokumentet. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 33(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 145 forts 

 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 34(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 146 Svar, Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 
Dnr 2016.0314.900 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har haft möjlighet att avge yttrande över Regionala utvecklingspla-
nen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 
 
Kommunen avger inte något fullständigt yttrande över det omfattande utredningsmateri-
alet. Däremot, utifrån kommunens perspektiv, lyfts ett par synpunkter fram  som är viktiga 
för vår gemensamma möjlighet till tillväxt. 
 

Beslutsunderlag 

VKL:s yttrande över Stockholms läns landstings remiss av samrådsförslag till ny region-
plan, RUFS 2050, på bordet den 10 oktober 2016 
Kommunens svar, daterat 2016-09-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av och ställer sig bakom insända svar från Norbergs kommun 
samt Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 35(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 147 Fullmakt för Linda Halldin, Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund  
Dnr 2016.0003.901 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmakt är utfärdad för utredaren vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
810325-6940 Linda Halldin-Normann eller den hon i sitt ställe sätter, att inom samtliga 
de områden Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har driftansvaret för Nor-
bergs kommuns verksamhet eller förvaltar kommunens egendom. 
 
Nyttjande av fullmakten återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 20166, § 91 
Fullmakt daterad den 7 juli 2016 undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utfärdad fullmakt. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 36(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 148 Ej verkställda beslut enligt Sol och LSS 
Dnr 2016.0133.700 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 2 2016, finns 
tre icke verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sociallutskott, protokoll den 23 augusti 2016, § 214 
Tjänsteskrivelse, 10 augusti 2016 
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Rapportering till Kommunfullmäktige av icke verkställda beslut 
 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut som lämnats 
till inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt kommunens revisorer. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 37(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 149 Lagakraftbevis, detaljplan för del av kv Kronan m fl 
Dnr 2016.0149.214 

Samman fattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 93 
Laga kraftbevis daterat den 15 juli 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 38(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 150 Sammanträdesplan 2017 
Dnr 2016.0298.913 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till gemensam sammanträdesplan för år 2017 finns framtagen för kommunsty-
relsens allmänna utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planen innehåller 
utöver sammanaträdesdatum tidpunkter för beredning och tid för kungörelse. 
 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2016, § 104 
Förslag till gemensam sammanträdesplan för år 2017 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planen i de delar som avser 
kommunfullmäktige. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 39(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-10-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 151 Meddelanden 

Skriftliga meddelanden 

- Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll den 23 augusti 2016 
- Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott, sammanträdesprotokoll, extra 

sammanträde, den 24 augusti 2016 
- Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, sammanträdesprotokoll den 20 

september 2016 
- Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott, sammanträdesprotokoll den 

21 september 2016 
- Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll den 13 september 2016 

Muntliga meddelanden 

- Åsa Eriksson (S) meddelar att hon har varit i kontakt med SKL:s ledning med an-
ledning av SCB:s nya beräkningsmodell för skatteutjämningssystemet 

- Åsa Eriksson (S) meddelar att hon har fört dialog med ledningen för Mälardalens 
högskola angående möjlighet för skolor i Norberg att vara övningsskola för studen-
ter som ska praktisera 

- Annika Hedberg-Roth (S) meddelar att socialutskottet kommer att bjuda in till ett 
öppet möte för dialog om framtidens äldrevård 

- Annika Hedberg-Roth(S) meddelar att Lions erbjudit sig att betala för inköp av 
broddar till pensionärer 

- Kent Persson (V) meddelar att han avsäger sig platsen i näringslivsrådet då han är 
nyvald ordförande i Företagarna Norra Västmanland. 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av skriftliga och muntliga rapporter. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 


