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(§24), Christer Wallin (S) ersättare, Olle Rahm (S) ersättare, Tor-
sten Jansson (S) ersättare, Maryam Sheikh (S) ersättare, Maria 
Lindgren (S) ersättare, Fredrik Johansson (V) ersättare, Ann-
Marie Andersson (FP) ersättare 

  
Justerare Karin Hurtig 
  
Justeringsdatum 2016-04-25 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 18 - 51 
  Caroline Persson  

 Ordförande   
  Åsa Eriksson (S)  

 Justerare   
  Karin Hurtig (V)  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 2016-04-12 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-25 Datum då anslaget tas ned 2016-05-18 
  

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret, enhet administration 
  

Underskrift   
 Caroline Persson 



 Sammanträdesprotokoll 2(44) 
  

  Sammanträdesdatum  
    

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Innehållsförteckning 

§ 18 Fastställande av dagordning 3 
§ 19 Rapport om unga till arbete (Ann-Christine Rask) 4 
§ 20 Rapport angående revidering av Norra Västmanlands Kommunalteknik 

förbunds riktlinjer för uthyrning 5 
§ 21 Gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2015 6 
§ 22 Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för 2015 7 
§ 23 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds årsredovisningför 2015 8 
§ 24 Norbergs kommuns årsredovisning för 2015 9 
§ 25 Hantering av över- och underskott 2015 10 
§ 26 Motion om riksfärdtjänst 13 
§ 27 Motion om parkeringstillstånd för hemtjänstens tjänstebilar 14 
§ 28 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och  

service till vissa funktionshindrade (LSS) 15 
§ 29 Placering av arbetsmarknadsenheten 16 
§ 30 Plan för att alla barn ska lämna grundskolan med behörighet till nationellt 

gymnasieprogram 18 
§ 31 Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism 20 
§ 32 Norra Västmanlands Utbildningsförbund – begäran om extra medel 21 
§ 33 FAHNS-kommunerna framför styret 23 
§ 34 Medborgarförslag om förbudsändring på del av Kastenhofsvägen 24 
§ 35 Anmälan om att beredningen av två medborgarförslag inte kan avslutas  

inom ett år 25 
§ 36 Anmälan om att beredningen av två motioner inte kan avslutas inom ett år 26 
§ 37 BRÅ över kommungränsen 27 
§ 38 Detaljplaneändring för fastigheten Stockrosen 2 28 
§ 39 Program för centrala Norberg 29 
§ 40 Finansiering utbyggnad av avlopp och vatten i Bjurfors 30 
§ 41 Redovisning av ordförandebeslut 32 
§ 42 Återremiss av motion om ökat träbyggande 33 
§ 43 Fyllnadsval av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsutskottetefter 

 Kent Christensen (S) 34 
§ 44 Fyllnadsval av ordinarie ledamot i VKL’s barn- och ungdoms-  

beredning efter Kent Christensen (S) 35 
§ 45 Val av ersättare i VKL’s lärande- och arbetsmarknadsberedning 36 
§ 46 Fyllnadsval av ordinarie ledamot i allmänna utskottet efter Mikael  

Bolinder (M) 37 
§ 47 Nominering av ledamöter till intresseföreningen Bergslagets styrelse 38 
§ 48 Tilläggsbudget för barn- och utbildningsutskottet 39 
§ 49 Förlängd tid för uppdrag angående företagsskyltar 41 
§ 50 Meddelanden 43 
§ 51 Norbergs kommuns deltagande i sommarlovs-entreprenörerna 2016 44 
 



 Sammanträdesprotokoll 3(44) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-04-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 18 Fastställande av dagordning 
 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 
Punkt 12  Rapport angående revideringen av Norra Västmanlands 

Kommunalteknikförbunds riktlinjer för uthyrning behandlas 
efter punkt 3 

 
Punkt 33  Redovisning av tillfälliga extra medel som Norbergs kommun 

tilldelas till följd av det ökade flyktingmot-tagandet utgår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 19 Rapport om unga till arbete  
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsmarknadsenhetens områdeschef Ann-Christine Rask informerar om 
nuläget avseende deltagare och insatser inom DUA. Tidigare har rapporterats 
att överenskommelsen som togs fram under hösten 2015 av kommunerna i 
norra länsdelen och Arbetsförmedlingen är undertecknad. Insatserna, i form 
av s k utbildningskontrakt, riktar sig 2016 i första hand till ungdomar 20-24 år 
som inte fullgjort gymnasiet. Ett utbildningskontrakt innebär en kombination 
av sysselsättning/gymnasiestudier inom vård, omsorg, skola och barnomsorg 
där studierna läggs upp individuellt via NVU (Norra Västmanlands utbild-
ningsförbund).  
 
Vid första informationsträffen kom 17 intresserade ungdomar. Av dessa har 7 
gått vidare och förbereder en individuell studieplan tillsammans med studie-
vägledaren från NVU. I projektet deltar nu 1 ungdom från Norberg, 2 från 
Skinnskatteberg och 4 från Fagersta. Enligt senast kända uppgift är totalt 105 
ungdomar arbetslösa och anmälda på arbetsförmedlingen från Norberg, varav 
44 är utrikesfödda.  
 
Arbetsförmedlingen ansvarar för kartläggning och vidareinformation om 
ungdomarnas behov. För ungdomar som deltagit i Arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet i Norberg finns behov av anpassade studier för såväl grund-
skola som gymnasiestudier samt yrkesutbildningar. Ytterligare behov är fler 
praktikplatser. Idag finns några utbildade handledare i verksamheterna. För 
att genomföra uppdraget på ett hållbart sätt för både verksamhet och hand-
ledare, behövs fler handledare. Inom socialförvaltningen föreligger förslag 
om att utbilda samtlig personal till handledare.  
Revidering av överenskommelsen är planerad att ske under sommaren. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen tar del av informationen 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten 
 

 
Kopia till: 
Områdeschef, A-C Rask 
Akten 
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§ 20 Rapport angående revidering av Norra Västman-
lands Kommunalteknikförbunds riktlinjer för uthyr-
ning 
Dnr 2015.0368.270 

Sammanfattning av ärendet 

Nyanlända som får permanent uppehållstillstånd (PUT), har svårt att hitta 
en bostad i Norberg om de vill stanna kvar. Personen som vill bosätta sig i 
Norberg måste ha en folkbokföringsadress för att komma in i etableringssy-
stemet och det är nästan omöjligt att få ett hyreskontrakt om personen inte 
kan visa att hen har en inkomst. 
 
Förvaltningen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) 
har sedan i november 2015 arbetat med framtagande av reviderade riktlinjer 
för uthyrningsverksamheten i Fagersta och Norberg. 
 
Norbergs kommun har framfört starka önskemål om en snabb hantering av 
frågan. Det framtagna förslaget skickas därför på remiss direkt till kommun-
styrelserna i Fagersta och Norberg, varvid respektive kommunstyrelse in-
hämtar erforderliga tjänstemannayttranden.  
 

Beslutsunderlag 

Muntlig framställning i ärendet av förbundschef Harold Nilsson.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Förbundschef Harold Nilsson, Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Akten 
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§ 21 Gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovis-
ning för 2015 
Dnr 2016.0100.701 

Sammanfattning av ärendet 

Gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2015 visar ett posi-
tivt utfall. Efter återbetalning av 587,7 tkr enligt fördelningsnyckel uppvisas 
ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Gemensamma hjälpmedelsnämndens sammanträdesprotokoll den 26 febru-
ari 2016, § 9. 
 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
Gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2015 godkänns. 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 22 Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning 
för 2015 
Dnr 2016.0006.942 

Sammanfattning av ärendet 

Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för 2015 visar ett över-
skott på 317 623 kr. Anledningen till överskottet beror på reglering av se-
mesterlöneskulden och ökade intäkter.   

Beslutsunderlag 

Västmanland-Dalarna lönenämnds Årsredovisning 2015 inkommen den 8 
mars 2016 
Västmanland-Dalarna lönenämnds sammanträdesprotokoll den 19 februari 
2016, § 02 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för 2015 godkänns. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 23 Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds 
årsredovisning för 2015 
Dnr 2016.0089.301 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds (NVK) årsredovisning för 
2015 redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 15,3 Mkr. För Nor-
bergs del uppgår överskottet till 5,45 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2015 inkommen den 5 april 2016 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds årsredovisning för 2015, 
inkommen den 3 mars 2016. 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll den 
25 februari 2016, § 46. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
Att godkänna Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds årsredovis-
ning för 2015. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 24 Norbergs kommuns årsredovisning för 2015 
Dnr 2016.0005.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram ett förslag till årsre-
dovisning för Norbergs kommun 2014. 
 
Norbergs kommun redovisar ett resultat på 5,3 Mkr. I resultatet ingår åter-
betalning av premier på arbetsmarknadsförsäkringar från Afa/Fora om 2,4 
Mkr, som klassificeras som en jämförelsestörande post, samt 3,1 Mkr i till-
fälliga statsbidrag för flyktingmottagande (1/13 av bidraget på 40,6 Mkr). 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 för Norbergs kommun, inkommen den 23 mars 2016. 
Delegationsbeslut, kommunstyrelsens ordförande ”Förslag till kommunsty-
relsen – kommunfullmäktige föreslås besluta att Norbergs kommuns årsre-
dovisning för 2015 godkänns, daterat den 24 mars 2016. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
Norbergs kommuns årsredovisning för 2015 godkänns. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 10(44) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-04-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 25 Hantering av över- och underskott 2015 
Dnr 2016.0060.600 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten 
Barn- och utbildningsutskottet äskar att inte behöva täcka underskottet om 
2 275 tkr under år 2016. Utskottet hänvisar bland annat till kostnadsökning-
ar till följd av väsentligt högre elevantal än budgeterat. 
 
Lönenämnden har inkommit med ansökan om att få medföra 2015 års 
överskott på 318 tkr till 2016. Norbergs kommuns andel av överskottet 
uppgår till 27 tkr. Medlen ska användas till att tillfälligt öka bemanningen, 
bland annat då antalet bearbetade löner har ökat samtidigt som bemanning-
en har minskats. 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) hemställer om till-
äggsanslag för år 2016 på 2 950 kr för extra beläggningsunderhåll med an-
ledning av fiberutrullning. Beloppet motsvarar gatuverksamhetens budgetö-
verskott för år 2015. 
 
Investeringsbudgeten 
Barn- och utbildningsutskottet önskar överföra ej förbrukade investerings-
medel om 182 tkr. Huvudorsaken till att inte hela anslaget har förbrukats är 
att inredning och möbler till en ny avdelning på Blåsippans förskola levere-
ras först i februari 2016.   
 
NVK begär överföring av investeringsmedel till år 2016, i årsredovisningen 
redovisat som ofördelat med 3 012 tkr, att disponeras huvudsakligen enligt 
följande: 
Energieffektiviseringar 2049 tkr 
Ombyggnad gatubelysning 341 tkr 
Oförutsett/ofördelat 622 tkr 
 
Därutöver vill NVK föra över investeringsmedel för pågående investeringar 
för totalt 14 329 tkr enligt sammanställning i NVK:s internbokslut 
 

Beslutsunderlag 

 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 23 mars 2016, § 22. 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 14 december 2015 § 208 
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Begäran om överflytt av investeringsmedel, ordförandebeslut, barn- och 
utbildningsutskottet daterat den 4 mars 2016. 
Äskande om att inte behöva täcka resultatet 2015 under 2016, ordförande- 
beslut, barn- och utbildningsutskottet daterat den 4 mars 2016. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande till-
äggsförslag: 
1. Att 140 tkr avsätts för att anpassa 6 kommunala busshållplatser med för-

höjd kantsten så att av- och påstigning fungerar i samband med bussars 
”nigning” enligt Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds kartlägg-
ning. 

2. Att Norra Västmanlands kommunalteknikförbund får föra över investe-
ringsmedel som avser energieffektiviseringar med 2,7 Mkr samt 0,3 Mkr 
för gatubelysning till 2017. 

 
Kent Persson yrkar bifall till Erikssons yrkande inklusive tilläggsförslagen. 
 
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag och eget tilläggsförslag under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighetmed  försla-
gen. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 

- Kommunfullmäktige reserverar, i avvaktan på ianspråktagande, 
2 950 tkr i kommunens budgeterade resultat för år 2016 för asfalte-
ring i enlighet med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds 
äskande.  

- Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2016 för på-
gående ej avslutade investeringar för sammanlagt 14 329 tkr enligt 
sammanställning i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds 
internbokslut  

- Socialutskottets redovisade underskott godkänns och täcks av de 
tillfälliga extra pengar som kommunen fått för det ökade flykting-
mottagandet  

- Barn- och utbildningsutskottets äskande om att inte behöva täcka 
2015 års underskott om 2 275 tkr under 2016 bifalls med hänvisning 
till det exceptionella läget med bland annat väsentligt högre elevantal 
än budgeterat. 
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- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsutskottets äs-
kande om att få medföra kvarstående investeringsmedel om 182 tkr 
till 2016 bifalls. 

- Kommunfullmäktige beslutar att Norra Västmanlands Utbildnings-
förbunds underskott täcks i första hand av eget kapital. Resterande 
underskott täcks till 50% av ägarkommunerna enligt sedvanlig för-
delningsnyckel och 50% av förbundet under perioden 2017-2019. 

- Kommunfullmäktige bifaller Västmanland-Dalarna lönenämnds äs-
kande om att medföra överskottet på 318 tkr 2015 till 2016, varav 
27 tkr avser Norbergs kommun. 

- Kommunfullmäktige beslutar att 140 tkr avsätts för att anpassa 6 
kommunala busshållplatser med förhöjd kantsten så att av- och påstig-
ning fungerar i samband med bussars ”nigning” enligt Norra Västman-
lands kommunalteknikförbunds kartläggning. 

- Att Norra Västmanlands kommunalteknikförbund får föra över in-
vesteringsmedel som avser energieffektiviseringar med 2,7 Mkr samt 
0,3 Mkr för gatubelysning till 2017. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 26 Motion om riksfärdtjänst 
Dnr 2015.0197.910 

Sammanfattning av ärendet 

I inkommen motion om riksfärdtjänst föreslås att kommunen ser över reg-
lerna 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 ansökan inkommer till kommunen.  
 
Socialutskottet föreslog den 15 september 2015 att kommunstyrelsen före-
slår kommunfullmäktige att avslå förslaget om förändringar i reglerna gäl-
lande tid för handläggning av ansökan om riksfärdtjänst. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade motionen till socialutskottet för att titta 
på om ansökningstiden på kortare färdtjänstresor (runt 10 mil) kan kortas 
ner till en vecka och inte tre veckor som reglerna säger nu.  
 
Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att avslå förslaget helt om förändringar i reglerna gällande tid för handlägg-
ning av ansökan om riksfärdtjänst med motiveringen att handläggningspro-
cessen kräver samma tidsåtgång oberoende av resans längd.  

Beslutsunderlag 

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 16 februari 2016, § 42 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 oktober 2015, § 145 
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 15 september 2015, § 178 
Tjänsteskrivelse den 1 september 2015 
Motion om riksfärdtjänst, inkommen den 6 maj 2015 
 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
Akten 
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§ 27 Motion om parkeringstillstånd för hemtjänstens 
tjänstebilar 
Dnr 2015.0270.910 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om parkeringstillstånd för hemtjänstens tjänstebilar har inkom-
mit till kommunfullmäktiges sammanträde i Norberg. Anledningen är att 
hemtjänsten kan undvika att få parkeringsböter genom att ha parkeringstill-
stånd. 
 
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen helt med motiveringen att hemtjänstens tjänstebilar kan 
försämra eller hindra framkomligheten för utryckningsfordon och funkt-
ionsnedsatta i vissa områden. 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 16 februari 2016, § 43. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2016. 
Motion om parkeringstillstånd för hemtjänstens tjänstebilar. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 28 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) 
Dnr 2015.0179.700 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 26 januari 2016, § 25 
Tjänsteskrivelse, 18 januari 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: 
Socialutskottet 
Akten 
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§ 29 Placering av arbetsmarknadsenheten 
Dnr 2014.0247.750 

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att lämna uppdrag till lednings-
kontoret att utreda om vi kan utveckla och förbättra arbetsmarknadsenhet-
en genom att placera den direkt under ledningskontoret, samt se över möj-
ligheten att avknoppa verksamheten till sociala företag. 
 
Kommunstyrelsens ordförande (KSO) framhåller vikten av att i grunden 
genomlysa nuvarande verksamhet, utvecklingsmöjligheter samt utreda möj-
ligheten att bedriva nuvarande verksamhet i ett eller flera sociala företag. I 
linje med detta föreslår KSO att kommunchefen (KC) får i uppdrag att un-
der 2016 förbereda för en extern genomlysning av arbetsmarknadsenheten 
under kvartal 1 år 2017. Genomlysningen skall även ge förslag till eventuella 
utvecklingsmöjligheter samt hur den operativa verksamheten kan göras om 
till ett eller flera sociala företag. Utredningen finansieras med kommunsty-
relsens utvecklingsmedel till ett maximalt belopp om 50 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig framställning, kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson, i sam-
band med kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2016 
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 26 januari 2016, § 24 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår: 
1. Kommunchefen (KC) får i uppdrag att under 2016 förbereda för en 

extern genomlysning av arbetsmarknadsenheten under kvartal 1 år 2017. 
Genomlysningen skall även ge förslag till eventuella utvecklingsmöjlig-
heter samt hur den operativa verksamheten kan göras om till ett eller 
flera sociala företag. 

2. Utredningen finansieras med kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2017 
till ett maximalt belopp om 50 tkr. 

 
Kent Persson (V) yrkar bifall till Erikssons förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunsty-
relsen beslutar i enlighet med dessa. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 
1. Kommunchefen (KC) får i uppdrag att under 2016 förbereda för en 

extern genomlysning av arbetsmarknadsenheten under kvartal 1 år 2017. 
Genomlysningen skall även ge förslag till eventuella utvecklingsmöjlig-
heter samt hur den operativa verksamheten kan göras om till ett eller 
flera sociala företag. 

2. Utredningen finansieras med kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2017 
till ett maximalt belopp om 50 tkr. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchefen, H Högberg 
Socialutskottet 
Akten 
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§ 30 Plan för att alla barn ska lämna grundskolan med 
behörighet till nationellt gymnasieprogram 
Dnr 2015.0388.106 

Sammanfattning av ärendet 

Efter gemensamma ägardiskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott 
eller motsvarande i respektive kommun gavs ett särskilt uppdrag till kom-
munstyrelsens ordförande (KSO-gruppen) i de tre kommunerna att: 
 
1. Ta fram förslag till vision för utbildning och kompetens inom Den attrak-
tiva regionen (DAR). 
2. Presentera förslag till handlingsplan för att nå visionen. 
3. Formulera förslag till ägardirektiv för Norra Västmanlands Utbildnings-
förbund (NVU) som ett led i att närma oss visionen. 
4. Ge förslag på hur dialogen mellan ägarkommunerna och NVU:s direktion 
kan förbättras. 
 
Vid sammanträde den 25 januari 2016 beslutade kommunfullmäktige bl.a. 
att uppdra åt kommunstyrelsen att presentera en plan för vilka åtgärder som 
krävs för att alla barn ska lämna grundskolan med behörighet till nationellt 
gymnasieprogram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2016. 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 25 januari 2016, § 15 

Yrkanden 

Ulf Olofsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen med 
tilläggsyrkande att Barn och utbildningsutskottet specificerar beräknad 
kostnad för uppdraget. 
 
Ordföranden ställer Olofssons förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsutskottet att pre-
sentera 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. 
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2. Barn och utbildningsutskottet specificerar beräknad kostnad för 
uppdraget. 

 
 

 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet 
Akten 
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§ 31 Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
Dnr 2015.0367.168 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna utskottet gav den 28 oktober 2015 kommunchefen i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Efter att ett lik-
nande uppdrag formulerats i Fagersta kommun beslutade kommuncheferna 
i Fagersta och Norberg att gemensamt ta fram en handlingsplan mot vålds-
bejakande extremism.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta den lokala handlings-
planen mot våldsbejakande extremism. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 34. 
Kommunchefens tjänsteskrivelse ”Lokal handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism” daterad den 6 februari 2016. 
Dokument ”Lokal handlingsplan mot extremism”. 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande 
extremism.  
 
 

 
Kopia till: 
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet 
Barn- och utbildningsutskottet 
Socialutskottet 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands samordningsförbund 
Norra Västmanlands utbildningsförbund 
Västmanland Dalarna räddningstjänstförbund 
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Tillväxtgruppen i norra Västmanland 
Kommunpolisen i Norberg 
Brottsförebyggande rådet i Norberg 
Kommunfullmäktiges presidium 
Akten 
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§ 32 Norra Västmanlands Utbildningsförbund – begäran 
om extra medel 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har begärt extra medel 
från medlemskommunerna på grund av en ökning av nyanlända under 2015. 
Det totala beloppet NVU begär är 5 030 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har tillsammans med övriga medlemskom-
muners kommunstyrelseordföranden enats om att tilldela NVU totalt 2,5 
mkr. Beloppet fördelas mellan medlemskommunerna enligt sedvanlig för-
delningsnyckel, vilket för Norbergs del innebär 0,7 mkr. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå extra medel till 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, motsvarande Norbergs kommuns 
andel av den tilldelning om totalt 2,5 mkr som medlemskommunerna enats 
om och som för Norberg innebär 0,7 mkr. 
 
Anslaget finansieras med de extra pengar som kommunen tilldelats för flyk-
tingmottagandet.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 32. 
NVU:s förbundschefs skrivelse avseende begäran om extra medel från med-
lemskommunerna, inkom den 3 februari 2016. 

Yrkanden 

Ulf Olofsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägg att 
det i beslutet klart framgår att det extra anslaget finansieras av de extra me-
del kommunen tilldelats av regeringen för flyktingmottagande. 
 
Ordförande ställer Olofssons yrkande med tillägg om finansiering under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 
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- Att anslå extra medel till Norra Västmanlands Utbildningsförbund, mot-
svarande Norbergs kommuns andel av den tilldelning om totalt 2,5 mkr 
som medlemskommunerna enats om, vilket för Norberg innebär 0,7 mkr. 

- Anslaget finansieras med de extra pengar som kommunen tilldelats av 
regeringen för flyktingmottagandet. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 33 FAHNS-kommunerna framför styret 
Dnr 2015.0196.106 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommuns utvecklingsstrateg har på uppdrag av FAHNS-
kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg 
lagt fram förslag till hur kommunerna inom FAHNS-samverkan bättre kan 
styra, granska och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs genom 
samverkan i gemensam nämnd eller kommunalförbund, samt även inklude-
rande verksamhet inom Tillväxtgruppen Norra Västmanland (TVG) och 
samordningsförbund. Förslagen presenteras i utredningen ”FAHNS-
kommunerna framför styret”.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 33. 
FAHNS-kommunerna framför styret, daterad februari 2016 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till utredningens förslag med tillägg att Nor-
bergs kommun från och med 2017 avsätter 100 tkr per år för att fullgöra 
kommunens åtagande i enlighet med utredningens förslag. 
 
Ordförande ställer förslaget med tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 

- Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen i utredningen 
”FAHNS-kommunerna framför styret”.  

- Verkställigheten av utredningen påbörjas under 2016 och slutförs 
under 2017. 

- Norbergs kommun från och med 2017 avsätter 100 tkr per år för att 
fullgöra kommunens åtagande i enlighet med utredningens förslag. 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 34 Medborgarförslag om förbudsändring på del av 
Kastenhofsvägen 
Dnr 2015.0334.914 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om förbudsändring på del av Kastenhofsvägen har 
kommit in till kommunfullmäktiges sammanträde i Norberg.  
 
Medborgarförslaget har remitterats till Norra Västmanlands Kommunaltek-
nikförbund (NVK) och till Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnads-
nämnd (V-Dala Miljö- och bygg). 
 
NVK föreslår att medborgarförslaget avslås. V-Dala Miljö- och bygg avstår 
från att lämna yttrande.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 37 
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnds sammanträdesprotokoll 
den 1 mars 2016, § 27 
NVK:s sammanträdesprotokoll den 28 januari 2016, § 39 
Tjänsteskrivelse med bilagor, daterad den 12 januari 2016 
Medborgarförslag från Torbjörn Norgren, inkom den 16 oktober 2015 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförsla-
get. 
 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 35 Anmälan om att beredningen av två medborgarför-
slag inte kan avslutas inom ett år 
Dnr 2015.0259.914, 2015.0296.914 

Sammanfattning av ärendet 

Om beredningen av ett medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från 
det att ett medborgarförslag väcktes ska detta och vad som har framkommit 
vid beredningen skriftligen anmälas till fullmäktige inom samma tid (kom-
munfullmäktiges arbetsordning § 31b). Samtidigt ska det beredande organet 
ansöka om förlängd tid för beredning hos fullmäktige. Fullmäktige får efter 
ansökan besluta om högst sex månader förlängd tid för beredning.  
 
Beredningen av två medborgarförslag som kom in under 2015 riskerar att 
inte kunna avslutas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 38 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2016 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan om att beredningen av 
följande medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år: 
- medborgarförslag om prideflagga utanför kommunhuset 
- medborgarförslag om cykel/promenadväg till Lillsjön 

Kommunfullmäktige har även tagit del av vad som framkommit 
vid beredningen av dessa medborgarförslag.  

2. Kommunfullmäktige medger förlängd tid för beredning av ovan an-
givna medborgarförslag. Förlängd tid medges längst till och med 
den 26 september 2016. 

 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 26(44) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-04-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 36 Anmälan om att beredningen av två motioner inte 
kan avslutas inom ett år 
Dnr 2015.0271.910, 2015.0272.910 

Sammanfattning av ärendet 

Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från det att ett 
motionen väcktes ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
skriftligen anmälas till fullmäktige inom samma tid (kommunfullmäktiges 
arbetsordning § 31b). Samtidigt ska det beredande organet ansöka om för-
längd tid för beredning hos fullmäktige. Fullmäktige får efter ansökan be-
sluta om högst sex månader förlängd tid för beredning.  
 
Beredningen av två motioner som kom in under 2015 riskerar att inte kunna 
avslutas inom ett år från det att motionerna väcktes.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 39 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2016  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan om att beredningen av 
följande motioner inte kan avslutas inom ett år: 
- motion om skateboardplats 
- motion om kolonilotter 
Kommunfullmäktige har även tagit del av vad som framkommit vid 
beredningen av dessa motioner.  

2. Kommunfullmäktige medger förlängd tid för beredning av ovan an-
givna motioner. Förlängd tid medges längst till och med den 26 sep-
tember 2016. 

 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 37 BRÅ över kommungränsen 
Dnr 2016.0122.720 

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet finner det intressant att jobba enligt modellen 
social insatsgrupp och anser att det för Norbergs del även behövs ett sam-
arbete över kommungränsen med Fagersta och Skinnskattebergs kommu-
ner, bl.a. då de flesta ungdomar går i gymnasiet i Fagersta. 
 
Brottsförebyggande rådet föreslår kommunstyrelsen att inleda en dialog 
med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner samt polisen för att utreda 
om det finns intresse för ett samarbete över kommungränsen.  
 
Allmänna utskottet har uppdragit åt kommunstyrelsens ordförande att in-
leda en dialog med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner samt polisen 
för att utreda om det finns intresse för ett samarbete över kommungränsen. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den12 april informerar kommunstyrel-
sens ordförande, Åsa Eriksson, om att dialogen är inledd samt att möte är 
bokat för fortsatt dialog.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson 
(S)den 12 april 2016. 
Brottsförebyggande rådets minnesanteckningar den 16 februari 2016, punk-
ten 3 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson 
(S), fortsatt uppdrag att föra dialog med Fagersta och Skinnskattebergs 
kommuner samt polisen för att utreda om det finns intresse för ett samar-
bete över kommungränsen. 
 

 
 
Kopia till: 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Akten 
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§ 38 Detaljplaneändring för fastigheten Stockrosen 2 
Dnr 2016.0074.214 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har fått en förfrågan från en intressent om byggnation 
av flerbostadshus på fastigheten Stockrosen 2 i centrala Norberg. Fastighet-
en ägs av Norbergs kommun. Ny flerbostadsbebyggelse inom Stockrosen 2 
bedöms som lämpligt men det kräver att gällande detaljplan först ändras. 
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning föreslår följande: 
 

- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag att 
påbörja arbetet med en ändring av detaljplan för fastigheten Stock-
rosen 2. 

 
- Kostnaderna för detaljplaneläggningen läggs på markpriset vid för-

säljning av kommunal mark. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 44 
Tjänsteskrivelse från Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning, in-
kom den 26 februari 2016  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 
- Kommunstyrelsen uppdrar åt Västmanland-Dalarna miljö- och 

byggförvaltning att påbörja arbetet med en ändring av detaljplan för 
fastigheten Stockrosen 2. 

- Kostnaderna för detaljplaneläggningen läggs på markpriset vid för-
säljning av kommunal mark. 

 

 
Kopia till: 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Norra Västmanlands Ekonominämnd 
Akten 
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§ 39 Program för centrala Norberg 
Dnr 2016.0075.212 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har sedan år 2011 diskuterat att låta ta fram ett program 
för utveckling av centrala Norberg. Kommunstyrelsen har uppdragit åt 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning att lämna en kostnadsbe-
räkning och tidsplan för ett sådant projekt.  
 
Kostnaden för ett programarbete är beroende av vilka frågor som pro-
grammet innehåller och vilka typer av kunskapsunderlag som är nödvändiga 
att ta fram. Den beror också av vilken ambitionsnivå som hålls vad gäller 
medborgardialog. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör en preliminär be-
dömning att ett programarbete med en hög grad av medborgardialog behö-
ver en budget om ca 800 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 27 
Tjänsteskrivelse från Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsförvaltning, 
inkom den 26 februari 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta utvecklingsmedel avseende program 
för utveckling av centrala Norberg enligt följande: 

- 300 tkr år 2018  
- 500 tkr år 2019 

 

 
Kopia till: 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Norra Västmanlands Ekonominämnd 
Akten 
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§ 40 Finansiering utbyggnad av avlopp och vatten i 
Bjurfors 
Dnr 2015.0373.350 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt Norra Västmanlands ekonominämnd 
(NVE) att ta fram förslag på finansieringslösningar för utbyggnaden av vat-
ten och avlopp i Bjurfors. 
 
NVE bedömer, utifrån effekterna på övriga kommunala investeringar och 
att kapitalkostnaden för vatten- och avlopp-/VA-investeringen ska täckas 
av avgifter, att det är rimligt att kommunen lånar till resterande utgift för 
investering i utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Bjurfors. Del av in-
vesteringsutgiften kan finansieras genom att VA-fonden på ca 6,5 miljoner 
kronor används. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 26 
Kommunstyrelsen den 14 december 2015, § 199 
Kommunfullmäktige den 25 januari 2016, § 5 
Finansieringsalternativ vid utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Bjur-
fors, inkommen den 11 mars 2016 

Yrkanden 

Lars Persson (PNF) yrkar med instämmande av Lars Gustavsson att finan-
siering sker genom att de 3 mkr som inbetalas till kommunen som avskriv-
ningar för 2016 och 2017 ska reserveras för ändamålet och att resterande 
behov täcks med lån. 
 
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag och avslag på 
Lars Perssons förslag. 
 
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Lars Perssons yrkande 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt allmänna utskottets för-
slag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utbyggnaden av avlopp och vatten i Bjurfors 
finansieras genom VA-fonden och höjda anslutningsavgifter. Den del av 
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utgiften för utbyggnaden av vatten och avlopp som inte täcks av VA-
fonden och höjda anslutningsavgifter, finansieras genom upplåning. 

Reservationer 

Lars Persson (PNF) och Lars Gustavsson (PNF)reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-04-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 41 Redovisning av ordförandebeslut 
Dnr 2016.0003.901 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

1. Tillägg till kommunsty-
relsens beslut vid sam-
manträde den 3 februari 
2016, § 6 Fördelning av 
extra medel för flyk-
tingmottagandet, dnr 
2015.0001.942 
 

2016-02-22 Åsa Eriksson, 
kommunstyrelsens 
ordförande 
 

2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 

 

Kompletterande beslut 
angående begäran om 
yttrande över ansökan 
gällande Vindkraftpark 
Målarberget 
 
Begäran om överflytt av 
investeringsmedel 
 
 
 
Äskande om att inte 
behöva täcka resultat 
2015 under 2016 
 
 
Fyllnadsval av ordfö-
rande i barn- och ut-
bildningsutskottet 

2016-02-25 
 
 
 
 
 
2016-03-04 
 
 
 
 
2016-03-04 
 
 
 
 
2016-03-17 

Åsa Eriksson, 
kommunstyrelsens 
ordförande 
 
 
 
Karin Hurtig, ord-
förande i barn- och 
utbildningsutskottet 
 
Karin Hurtig, ord-
förande i barn- och 
utbildningsutskottet 
 
Åsa Eriksson, 
kommunstyrelsens 
ordförande 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade ordförandebeslut. 
 

 
Kopia till: 
Akten 
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 Kommunstyrelsen 2016-04-12  
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§ 42 Återremiss av motion om ökat träbyggande 
Dnr 2015.0144.910 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige i Norberg den 25 mars 
2016, om att möjliggöra ökat träbyggande enligt följande. 
 

1. Vid all nyproduktion ska projekteringen utvärdera om trä är lämpligt 
material att använda. 

2. År 2020 ska minst 25% av kommunens nybyggnation vara träbase-
rad. 

 
Motionen är ställd av Annika Hedberg Roth (S), Tove Winqvist (S), Eliza-
beth Pettersson (S) och Åsa Eriksson (S) 
 
Motionen har remitterats till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
(NVK) och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, vilka har 
yttrat sig i frågan. 
 
Vid sammanträde den 7 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige att åter-
remittera förslagssats nr 2 i motionen till kommunstyrelsen för förtydli-
gande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Återremiss av motion om ökat träbyggande” daterad den 
30 mars 2016 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars 2016, § 33 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillfråga Norra Västmanlands kommunaltek-
nikförbund (NVK) om de kan omformulera förslagssats nr 2 i motionen 
om ökat träbyggande så att den är möjlig att utvärdera. 
 
 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Akten 
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 Kommunstyrelsen 2016-04-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 43 Fyllnadsval av ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsutskottet efter Kent Christensen (S) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Christensen (S) har befriats från uppdraget som ledamot i kommun-
styrelsen. Kent Christensen (S) har i egenskap av ledamot i kommunstyrel-
sen även innehaft det politiska uppdraget som ordinarie ledamot i kommun-
styrelsens barn- och utbildningsutskott. Fyllnadsval av ordinarie ledamot i 
barn- och utbildningsutskottet behöver därför förättas.  

Yrkanden 

Johanna Odö (S) yrkar bordläggning av fyllnadsval av ordinarie ledamot i 
barn- och utbildningsutskottet. 
 
Ordförande ställer Odös yrkande under proposition och finner att kom-
munstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av ordinarie le-
damot i barn- och utbildningsutskottet. 
 

 
Kopia till: 
 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-04-12  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 44 Fyllnadsval av ordinarie ledamot i VKL’s barn- och 
ungdomsberedning efter Kent Christensen (S) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Christensen (S) har avsagt sig alla uppdrag från och med den 1 mars 
2016 i Norbergs kommun. Därför behöver fyllnadsval av ordinarie ledamot 
i VKLs, (Västmanlands kommuner och Landsting) barn- och ungdomsbe-
redning förrättas. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar Johanna Odö (S) som ordinarie ledamot i VKLs, 
barn- och ungdomsberedning. 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att kommunsty-
relsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 

Beslut 

Till ny ordinarie ledamot i VKLs barn- och ungdomsberedning för reste-
rande del av mandatperioden 2015-2018 utses: Johanna Odö (S). 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Johanna Odö 
VKL (Västmanlands kommuner och landsting) 
Valpärmen 
Lön, S Grönberg 
Akten 
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 Kommunstyrelsen 2016-04-12  
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§ 45 Val av ersättare i VKL’s lärande- och arbetsmark-
nadsberedning 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Val av ersättare i VKLs lärande- och arbetsmarknadsberedning behöver 
förrättas.  

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar Kent Persson (V) som ersättare i VKLs lärande- och 
arbetsmarknadsberedning. 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att kommunsty-
relsen beslutar i enlighet med förslaget 

Beslut 

Till ny ersättare i VKLs arbetsmarknadsberedning för resterande del av 
mandatperioden 2015-2018 utses Kent Persson (V) 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Kent Persson 
VKL (Västmanlands kommuner och landating) 
Valpärmen 
Lön, S Grönberg 
Akten  
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 Kommunstyrelsen 2016-04-12  
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§ 46 Fyllnadsval av ordinarie ledamot i allmänna 
utskottet efter Mikael Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) inte längre är folkbokförd i Nor-
bergs kommun, behöver fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens all-
männa utskott efter honom göras. 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar Ulf Segerbo (M) som ledamot i kommunstyrelsens 
allmänna utskott. 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att kommunsty-
relsen beslutar i enlighet med förslaget 

Beslut 

Till ny ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott för resterande del av 
mandatperioden 2015-2018 utses Ulf Segerbo (M) 
 

 
 
Kopia till: 
 
Ulf Segerbo 
Lön, S Grönberg 
Allmänna utskottet 
Valpärmen 
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 Kommunstyrelsen 2016-04-12  
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§ 47 Nominering av ledamöter till intresseföreningen 
Bergslagets styrelse 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse från Intresseföreningen Bergslaget har inkommit med erbju-
dande om att nominera ledamöter till dess styrelse samt revisorer m.m.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet den 17 och 22 mars 2016, § 36 
Skrivelse från Intresseföreningen Bergslaget, inkommen den 26 januari 2016 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) nominerar Johanna Odö (S) som ledamot i intresseföre-
ningen Bergslagets styrelse.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar nominera Johanna Odö som ledamot i intresse-
föreningen Bergslagets styrelse.  
 
 

 
Kopia till: 
Intresseföreningen Bergslaget 
Valpärmen 
Akten 
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 Kommunstyrelsen 2016-04-12  
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§ 48 Tilläggsbudget för barn- och utbildningsutskottet 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Den demografiska modellen medför en eftersläpning som för barn- och 
utbildningsutskottet inneburit att de blivit underkompenserade i budgeten 
för 2016. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt följande: 
1. Barn- och utbildningsutskottets budget för år 2016  

- utökas med 3,1 mkr för att kompensera för eftersläpningseffekt i 
den demografiska modellen. 

- utökas med 1,3 mkr för att täcka personalkostnader för den nyöpp-
nade förskoleavdelningen. Blåsippan 

- utökas med 0,5 mkr från och med 2016 för att täcka ökade kostna-
der för busskort till skolelever 

- den del av det tillfälliga statsbidraget avseende stort antal asylsö-
kande elever, som ännu ej har reserverats, ska tillfalla barn- och ut-
bildningsutskottet. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt föl-

jande: 
- Kostnaden för trafikplanerare, ca 0,3 mkr per år, ska från och med 

2016 belasta kommunfullmäktiges anslag för kollektivtrafik. Kom-
munfullmäktiges anslag för kollektivtrafik utökas med 0,3 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 17 och 22 mars 2016 §46 
Planeringsförutsättningar 2017-2019, daterad den 11 mars 2016 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att 
utökning av budget för barn- och utbildningsutskottet finansieras av de 
tillfälliga extra medel kommunen tilldelats av regeringen. 
 
Ordförande ställer Perssons yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget. 
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 Kommunstyrelsen 2016-04-12  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 
Barn- och utbildningsutskottets budget för år 2016  

- utökas med 3,1 mkr för att kompensera för eftersläpningseffekt i 
den demografiska modellen. 

- utökas med 1,3 mkr för att täcka personalkostnader för den nyöpp-
nade förskoleavdelningen. Blåsippan 

- utökas med 0,5 mkr från och med 2016 för att täcka ökade kostna-
der för busskort till skolelever 

- den del av det tillfälliga statsbidraget avseende stort antal asylsö-
kande elever, som ännu ej har reserverats, ska tillfalla barn- och ut-
bildningsutskottet. 

 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för trafikplanerare, ca 
0,3 mkr per år, från och med 2016 ska belasta kommunfullmäktiges 
anslag för kollektivtrafik. Kommunfullmäktiges anslag för kollektiv-
trafik utökas med 0,3 mkr. 

- Utökning av budget för barn- och utbildningsutskottet finansieras 
av de tillfälliga extra medel kommunen tilldelats av regeringen. 

 
 

 
 
Kopia till: 
 
Barn- och utbildningsutskottet 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 49 Förlängd tid för uppdrag angående företagsskyltar 
Dnr 2015.0414.141 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxtgruppen (TVG) är ofta ute och träffar företagare som ibland kom-
mer med önskemål och synpunkter, vilka TVG vidarebefordrar till kommu-
nen. En fråga som vid ett flertal tillfällen kommit upp gäller belysning av 
företagsskyltar som antingen står på kommunens mark eller där det behöver 
grävas över kommunens mark för att få fram el till skylten. Det finns ett 
behov av att formulera ett principbeslut kring hanteringen av dessa ärenden 
för att bl.a. underlätta den kommunala administrationen, få en likformighet i 
besluten och för att analysera konsekvenserna av olika lösningar.  
 
Det finns en konkret förfrågan gällande belysning till en företagsskylt vid 
Spännarhyttans industriområde. 
 
Den 14 december 2015 beslutade kommunstyrelsen: 

- att uppdra åt kommunchefen att senast i maj 2016 presentera ett 
förslag till principbeslut avseende hanteringen av ärenden gällande 
skyltar.  

- Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ta kontakt med fö-
retagen i Spännarhyttans industriområde för att utreda hur förfrågan 
ser ut, i synnerhet avseende vem som ska bära driftkostnaderna för 
belysningen, och utifrån detta bestämma hur ärendet ska hanteras 
vidare. 

 
I den muntliga föredragningen på kommunstyrelsens sammanträde den 12 
april 2016 redovisar kommunchefen tankar om hantering av näringslivsfrå-
gor 2017 då Norbergs kommun tar över dessa frågor från TVG. I linje med 
detta föreslår kommunchefen att hänskjuta frågan till den enhet som kom-
mer att hantera näringslivsfrågorna 2017. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av kommunchef Hannu Högberg på kommunstyrel-
sens sammanträde den 12 april 2016 §49  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 14 december 2015 §215 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchefens förslag, att hänskjuta 
frågan till den enhet som kommer att hantera näringslivsfrågorna 2017. 
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Kopia till: 
 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsens ordförande 
Akten 
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§ 50 Meddelanden 
 
Muntliga medelanden 
- NVK förbundschef, Harold Nilsson, informerar om rättigheter i kom-

munens fjärrvärmenät.  
- Kommunchefen, Hannu Högberg, rapporterar om pågående arbete med 

gruvrelaterade risker 
- Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson, informerar om att Fa-

gerstas kommunledning har meddelat att de inte längre har förtroende 
för NVKs förbundschef. Kommunstyrelsernas ordföranden i Fagersta 
och Norberg är inbjudna att närvara vid NVKs direktionsmötet den 12 
april. 

- Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson, har undertecknat en reg-
ional överenskommelse med Länsstyrelsen m fl om bättre arbete för att 
välkomna nyanlända.  

- Elizabeth Pettersson rapporterar från styrelsemöte med Stiftelsen 
Ekomuseum Bergslagen 

 
Skriftliga meddelanden 
- Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll 2016-01-26 
- Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, sammanträdesproto-

koll 2016-02-23. 
- Kultur- idrotts- och fritidsutskottet, sammanträdesprotokoll 2016-02 17 
- Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll 2016-02-16 
- Kommunfullmäktige Fagersta kommun, sammanträdesprotokoll 

2016-02-22 § 18 
- Skrivelse från boende panen angående samråd för Blåsippan och Tulpa-

nen, daterad 2016-04-03. 
-  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade meddelanden. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 51 Norbergs kommuns deltagande i sommarlovs-
entreprenörerna 2016 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxtgruppen i norra Västmanland har för avsikt att vara projektägare 
”Sommarlovsentreprenörerna/Sommar UF” sommaren 2016. Detta under 
förutsättning att medfinansiering beviljas av Norbergs kommun, länsstyrel-
sen samt Sparbanksstiftelsen Nya. Fagersta kommun har avsatt 50 000 kr 
och TVG hemställer om finansiering med samma belopp för Norberg om 
kommunen är intresserad av att delta i år (2016).  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel för deltagande i ”Sommarlovsentreprenörerna/So 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till att medfinansiera ”Sommarlovsentreprenö-
rerna/Sommar UF” 2016 med 50 000 kr från medlemsavgifter. 
 
Johanna Odö (S) föreslår att TVG får i uppdrag att kontakata Skinnskatte-
bergs kommun med förfrågan om deltagande. 
 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunsty-
relsen beslutar enligt dessa. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera ”Sommarlovsentreprenörer-
na/Sommar UF” 2016 med 50 000 kr från medlemsavgifter.  

2. TVG får i uppdrag att kontakata Skinnskattebergs kommun med förfrå-
gan om deltagande. 

 
 

 
Kopia till: 
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, TVG 
Norra Västmanlands Ekonominämnd, NVE 
Akten 


