Sammanträdesprotokoll

1(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen måndagen den 20 juni 17.30–20.30

Beslutande

Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S) Johan
Brevik (SD), Gunilla Persson (S), Lisa Bäckman (V), Lars Persson (PNF), Mats Johansson (M), Tove Winqvist (S) Fredrik Johansson (V), Stefan Vestling (SD) Agneta Wennerström (C), Sten
Nordström (S, Annika Hedberg Roth (S), Olle Rahm (S), Heikki
Kärpälä (SD), Nancy Ibarra (V), Elizabeth Pettersson (S), MarieLouise Murray (FP), Henning Bask (S), Henrik Dömstedt (V),
Stig Holmberg (C), Åsa-Lena Vestling (SD), Eva Pålsson (S),
ersättare Torsten Jansson (S), ersättare Ulf Olofsson (S), ersättare
Jon Ashbourne (V), ersättare Karin Hurtig (V), ersättare Rob den
Hertog (MP), ersättare Lars Gustavsson (PNF)

Övriga närvarande

Kommunchef Hannu Högberg, administrativ chef Caroline Persson, ej tjänstgörandeersättare Ann-Marie Andersson (FP), operativ chef Tillväxtgruppen Anette Eriksson §§84-85, räddningschef
Mats Södra Dalarnas Räddningsförbund §§84-89, förbundschef
Mats Berglund Norra Västmanlands utbildningsförbund §§84-91,
fastighetschef Tord Johansson Norra Västmanlands kommunalteknikförbund §§84-94

Justerare
Justeringsdatum

Elizabeth Pettersson (S), Marie-Louise Murray (FP)
2016-06-29

Underskrifter

Sekreterare

§§ 84-108
Caroline Persson

Ordförande

Sten Nordström
Justerare
Elizabeth Pettersson

Marie-Louise Murray

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunfullmäktige
2016-06-20

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-30

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Underskrift

Caroline Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-07-22
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2(32)

Sammanträdesdatum

Innehållsförteckning
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108

Justerare

Överlämning av minnesgåvor till 25-årsjubilarier
3
Fastställande av dagordning
4
Årsredovisning och revisionsrapport 2015, Tillväxtgruppen i Norra
Västmanland (TVG)
5
Medborgarförslag angående informationsbehov om begreppet flykting
och vem som ansvarar för vad
6
Interpellation om viss möjlighet till bostad
7
Årsredovisning och revisionsrapport 2015, Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (SDR)
8
Årsredovisning och revisionsrapport 2015, Norra Västmanlands
utbildningsförbund (NVU)
9
Täckande av underskott 2015, Norra Västmanlands utbildningsförbund11
Norra Västmanlands ekonominämnd, godkännande av firmateckning 13
Överförmyndarens äskande om anpassning av arvodesnivå
14
Idrottshallen, Norra Västmanlands kommunal-teknikförbunds
budgetförslag
15
Plan för hantering av tillfälligt statsbidrag för mot-tagning av flyktingar
samt extra statsbidrag till grundskolan
17
Ombyggnation av lilla gymnastiksalen, Centralskolan
18
Hantering av överskottslikviditet
19
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lag om service till vissa
funktionshindrade (LSS)
21
Inför regionbildning, samverkansstruktur för kommunerna och
landstinget/regionen i frågor som stödjer regional utveckling
22
Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Mikael Bolinder (M)
23
Fyllnadsval av ledamot i valnämnden efter Mikael Bolinder (M)
24
Fyllnadsval av ersättare till Coompanion/kooperativ utveckling
Västmanland efter Mikael Bolinder (M)
25
Fyllnadsval av god man för landsbygdsförhållanden en-ligt
fastighetsbildningslagen efter Mikael Bolinder (M)
26
Fyllnadsval av personlig ersättare i Mälardalsrådet efter Mikael
Bolinder (M)
27
Fyllnadsval av direktionsledamot i Norra Västman-lands
Utbildningsförbund efter Mikael Bolinder (M)
28
Fyllnadsval av ersättare för styrelseledamot i Vafab Miljö AB efter
Mikael Bolinder (M)
29
Eventuella övriga valärenden
30
Eventuella extra ärenden
32

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 84
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Sammanträdesdatum
2016-06-20

Överlämning av minnesgåvor till 25-årsjubilarier
Anställda i Norbergs kommun får efter 25 års anställningstid en minnesgåva.
11 jubilarer mottar vid dagens möte minnesgåva, diplom och blommor efter att
ha arbetat 25 år i kommunens tjänst. Ytterligare en jubilar diplomeras vid senare
tillfälle.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 85

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan tillägg och/eller ändringar.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 86

5(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Årsredovisning och revisionsrapport 2015, Tillväxtgruppen i Norra Västmanland (TVG)
Dnr 2016.0183.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland (TVG) har inkommit med årsredovisning
för 2015 och visar ett positivt resultat på 31 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av Tillväxtgruppen i
norra Västmanlands årsredovisning för 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 81
TVG:s årsredovisning inkommen den 4 maj 2016.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Tillväxtgruppen i norra Västmanlands årsredovisning för 2015.

Kopia till:
Tillväxtgruppen norra Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 87

6(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Medborgarförslag angående informationsbehov om
begreppet flykting och vem som ansvarar för vad
Dnr 2016.0024.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Putte Dahlström inkom till kommunen den 18 januari
2016 där kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att förtydliga begreppet flykting, kommunernas, länens, landstingens och statens olika
roller, kostnaden för mottagandet samt ett förtydligande i asylprocessen. Förslagsställaren har presenterat förslaget i kommunfullmäktige.
En del informationen äger inte kommunen utan det är information som kommer
från olika myndigheter.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 60
Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2016
Kommunfullmäktiges sammanaträdesprotokoll den 5 januari 2015, § 2
Medborgarförslag från Putte Dahlström angående informationsbehov om begreppet flykting och om vem som gör vad, inkom den 18 januari 2016.

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Kopia till:
Förslagsställaren, P Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande, Å Eriksson
Kommunchefen, H Högberg
Informatören
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 88
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Sammanträdesdatum
2016-06-20

Interpellation om viss möjlighet till bostad
Dnr 2016.0080.915

Sammanfattning av ärendet
Tove Winqvist (S) har den 4 mars 2016 inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om viss möjlighet till bostad för personer med
permanent uppehållstillstånd och som ansökt om etableringsersättning. Kommunstyrelsens ordförande har överlämnar interpellationen för besvarande till
ordföranden i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Stig Bergman (V)
Frågan bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2016, då
ordförande i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Stig Bergman inte
var närvarade då punkten behandlades.
På uppdrag av ordförande i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund,
besvarar kommunstyrelsens ordförande interpellationen. NVK har tagit fram
nytt förslag för riktlinjer för uthyrning av bostäder. Förslaget har remissbehandlats på tjänstemannanivå. Från Norberg har två synpunkter meddelats.
Tove Winqvist förklarar sig nöjd med svaret.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 89

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Årsredovisning och revisionsrapport 2015, Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR)
Dnr 216.0127.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund (SDR) har den 1 april 2016 inkommit
med årsredovisning för 2015. SDR visar ett positivt resultat på 157 tkr.
Kommunstyrelsen har föreslagit att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
årsredovisning för 2015 godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016 § 78
SDR:s revisorer, Revisionsberättelse inkom den 1 april 2016
SDR, direktionens protokoll den 10 mars 2015 § 1, inkom den1 april 2016
SDR, årsredovisning 2015, inkom den 1 april 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att bevilja förtroendevalda i SDR ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning
2. Att godkänna SDRs årsredovisning för 2015.

Notering till protokollet
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 90

9(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Årsredovisning och revisionsrapport 2015, Norra
Västmanlands utbildningsförbund (NVU)
Dnr 2016.0155.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2015. Årsredovisningen visar ett underskott på
7,2 Mkr
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige att godkänna Norra Västmanlands
utbildningsförbunds årsredovisning för 2015.

Beslutsunderlag
Skriftlig kommentar till revisionsberättelsen för NVU, E Hölke revisor, inkom
den 17 juni 2016
Frånvarorapport direktionsmöten sammanställd av revisionen NVU, inkom den
9 maj 2016
Revisionsrapport för 2015, inkommen den 4 maj 2016
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 80
NVU:s årsredovisning för 2015 inkommen den 4 maj 2016.
Yttrande över revisorernas berättelse, H Bask, inkom den 19 april 2016

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att:
- Norbergs kommun invänder mot formuleringen i 8:e stycket sidan 5 i årsredovisningen, då all rapportering kring pensionerna skett i god ordning
- ledamöterna från Norberg uppmanas till bättre närvaro vid direktionens
möten.
Ordförande ställer Eriksson yrkanden under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Bevilja förbundets ledning och direktionen ansvarsfrihet för 2015
2. Godkänna NVU:s årsredovisning för 2015
3. Norbergs kommun invänder mot formuleringen i 8:e stycket sidan 5 i årsredovisningen, då all rapportering kring pensionerna skett i god ordning
4. Uppmanar ledamöterna från Norberg till bättre närvaro vid direktionens
möten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Notering till protokollet
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Kopia till:
Norra Västmanlands utbildningsförbund
Norbergs ledamöter i NVU:s direktion
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 91

11(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Täckande av underskott 2015, Norra Västmanlands
utbildningsförbund
Dnr 2016.0181.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att Norra Västmanlands Utbildningsförbunds underskott i första hand ska täckas av eget kapital,
samt att resterande underskott täcks till 50 % av ägarkommunerna enligt sedvanlig fördelningsnyckel och 50% av perioden 2017-2019.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att den punkt som avser täckande av underkott för Norra Västmanlands
Utbildningsförbunds lyfts bort från förslaget för att hanteras i samband med att
NVUs årsredovisning behandlas på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde den 20 juni 2016.
På sammanträde den 15 april beslutade KSO-gruppen för Fagersta, Norberg och
Skinnskatteberg att rekommendera kommunerna att täcka 2015 års underskott
efter att NVU har använt sitt eget kapital. KSO i Norberg, Åsa Eriksson (S) deltog inte i beslutet.

Beslutsunderlag
KSO-gruppens sammanträdesprotokoll den 15 april 2015, p1.3
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 9 maj 2016, § 56
Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016, § 25.
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 23 mars 2016, § 22.

Yrkanden
Åsa Eriksson yrkar bifall till KSO-gruppens förslag om att FNS- kommunerna
täcker Norra Västmanlands Utbildningsförbunds underskott för 2015, enligt
sedvanlig fördelningsnyckel, efter att NVU har använt sitt eget kapital.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att FNS- kommunerna täcker Norra Västmanland
Utbildningsförbunds underskott för 2015, enligt sedvanlig fördelningsnyckel,
efter att NVU har använt sitt eget kapital.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 92

13(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Norra Västmanlands ekonominämnd, godkännande av
firmateckning
Dnr 2016.0088.901

Sammanfattning av ärendet
Förslag till firmateckning av Norra Västmanlands ekonominämnd för Norberg
kommuns räkning har inkommit för beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag om firmatecknare.

Beslutsunderlag
Kommunsstyrelsens protokoll den 16 mj 2016, § 75
Norra Västmanlands ekonominämnds sammanträdesprotokoll den 23 februari
2016, § 1
Tjänsteskrivelse, Firmateckning Norra Västmanlands ekonominämnd, daterad
den 15 februari 2016

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Västmanlands ekonominämnds förslag
om firmatecknare.

Kopia till:
Firmatecknare för Norberg
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 93

14(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Överförmyndarens äskande om anpassning av
arvodesnivå
Dnr 2015.0268.191

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndaren hemställer i skrivelse daterad den 12 augusti 2015 om att arvodet för Överförmyndaren justeras till 2000 kr/månad från den 1 januari 2016.
För att tillämpa samma arvodesnivå för samtliga samverkande kommuner föreslås
en justering av arvodet från 1 januari 2016 enligt överförmyndarens hemställan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar justera överförmyndarens arvode till 2000 kr per månad från och med den 1 januari 2016.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 70
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 31
Skrivelse från överförmyndaren med hemställan om arvodeshöjning från den
1 januari 2016, daterad den 12 augusti 2015.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar justera överförmyndarens arvode till 2000 kr per
månad från och med den 1 januari 2016.

Kopia till:
Överförmyndaren, P-G Rudolfsson
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 94

15(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Idrottshallen, Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds budgetförslag
Dnr 2013.0149.821

Sammanfattning av ärendet
Idrottshallsgruppen i Norberg har inkommit med förslag till utformning av idrottshall. Kommunstyrelsen har uppdragit år Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) att projektera för en idrottshall som är i enlighet med
idrottshallsgruppens förslag, samt att NVK återkomma med drift- och investeringskalkyl utifrån samma förslag.
På kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2016 fick kommunchefen i
uppdrag, att till kommunfullmäktige i juni, komplettera med hur driftskostnaderna för idrottshall/fritidsgård kan sänkas med hjälp av ideellt arbete, projektmedel och uteblivna, nuvarande kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar:
- Att som inriktningsbeslut uppdra åt NVK att upphandla byggnation av idrottshall inklusive fritidsgård enligt presenterat förslag.
- Upphandlingen av byggnationen skall genomföras med utvärderingskriterier
som syftar till att skapa förutsättningar för unga personer som befinner sig
långt ifrån arbetsmarknaden att få en anställning.
- Att upphandlingen skall se till att kollektivavtalsliknande villkor skall råda

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av NVK:s fastighetschef Tord Johansson
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 9 juni 2016
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 58
Tjänsteskrivelse ”Idrottshall i kvarteret Kronan” daterad den 3 maj 2016
Kostnadsberäkningar daterade19 april samt 3 maj 2016
Ritningar daterade den 13 april 2016
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 25
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 14 december 2015, § 207

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med bifall från Tove Winqvist (S) och Annika Hedberg
Roth (S) bifall till kommunstyrelens förslag 1-3.
Kent Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1, att punkt 2
stryks samt att punkt 3 får en ny skrivning som lyder: ”Ett av kriterierna i upphandlingen skall vara att kollektivavtalsliknande villkor skall gälla”.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2016-06-20

Mötet ajourneras 19.40-20.00.
När kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna efter ajournering förslår
Åsa Eriksson ny formulering för punkt 2: ”Entreprenören ska ge minst en ung
arbetslös Norbergare möjlighet till praktik under entreprenadtiden”.
Debatten avslutas och ordförande föreslår följande propositionsordning:
1. Kommunstyrelsens förslag punkt 1 ställs under egen proposition
2. Kommunstyrelsens förslag punkt 2 ställs mot Erikssons förslag till ny skrivning.
3. Kommunstyrelsens förslag punkt 3 ställs mot Perssons förslag till ny skrivning.
Kommunfullmäktige godkänner ordförandes förslag till propositionsordning.
1. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att som inriktningsbeslut uppdra åt NVK att upphandla byggnation av idrottshall inklusive fritidsgård enligt presenterat förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt Erikssons förslag till ny skrivning; att
entreprenören ska ge minst en ung arbetslös Norbergare möjlighet till praktik under entreprenadtiden.
3. Kommunfullmäktige beslutar enligt Perssons förslag, att ett av kriterierna i
upphandlingen skall vara att kollektivavtalsliknande villkor skall gälla.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
- Som inriktningsbeslut uppdra åt NVK att upphandla byggnation av Idrottshall inklusive fritidsgård enligt presenterat förslag.
-

Entreprenören ska ge minst en ung arbetslös Norbergare möjlighet till praktik under entreprenadtiden.

-

Ett av kriterierna i upphandlingen skall vara att kollektivavtalsliknande villkor skall gälla

Kopia till:
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Ledningskontoret, H Högberg
Hallgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 95

17(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Plan för hantering av tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar samt extra statsbidrag till grundskolan
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har fått i uppdrag att beskriva
den planerade hanteringen av det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar (40,6 mkr) samt det extra statsbidraget till grundskolan (4,0 mkr).
Norbergs kommun fick i december 2015 totalt 40,6 mkr i tillfälligt statsbidrag
för mottagning av flyktingar. Norbergs kommun disponerar medlen och statsbidraget är inte villkorat till en viss användning. Syftet med bidraget är att minska
trycket på den kommunala ekonomin.
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till
fördelning av återstående medel att av de 40, 6 Mkr att underställas kommunfullmäktige för beslut.
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning redovisar sammanställning över fattade beslut och planerade åtgärder i tjänsteskrivelse den 28 april 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till
fördelning och hantering av erhållet tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar på 40,6 Mkr enligt förslag från Norra Västmanlands Ekonominämnd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 61
Tjänsteskrivelse från Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) daterad
den 28 april 2016
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 7 mars 2016, § 29

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till fördelning och hantering av erhållet tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar på 40,6 Mkr enligt förslag
från Norra Västmanlands Ekonominämnd.
Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 96

18(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Ombyggnation av lilla gymnastiksalen, Centralskolan
Dnr 2015.0001.943

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut på sammanträde den 7 mars
2016, § 29 punkt 5, om att snarast bygga om lilla gymnastiksalen på Centralskolan till klassrum, har skolledningen tillsammans med fackförbunden utarbetat ett
annat förslag på hur lokalerna kan användas. Förvaltningen föreslår Barn- och
utbildningsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att tillstyrka förvaltningens
förslag på hur lokalerna kan användas.
Barn- och utbildningsutskottet äskar om att få använda de 2,6 miljoner som är
avsatta till ombyggnationen av lilla gymnastiksalen till personalförstärkning, förbrukning och eventuella flyttkostnader under 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsutskottets äskande om att få använda de 2,6 miljoner som är avsatta till
ombyggnationen av lilla gymnastiksalen till personalförstärkning, förbrukning
och eventuella flyttkostnader under 2016.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 68
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts sammanträdesprotokoll den
19 april 2016, § 20
Tjänsteskrivelse, Ombyggnation av lilla gymnastiksalen, Centralskolan, daterad
den 15 april 2016.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna barn- och utbildningsutskottets äskande om att få använda de 2,6
miljoner som är avsatta till ombyggnationen av lilla gymnastiksalen till personalförstärkning, förbrukning och eventuella flyttkostnader under 2016.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvalting
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 97

19(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Hantering av överskottslikviditet
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 ytterligare ca 20 mkr i tillfälligt statsbidrag år
2017.
Norra Västmanlads Ekonomiförvaltning föreslår att överskottslikviditeten hanteras 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 62
Tjänsteskrivelse från Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) daterad
den 28 april 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 98

21(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lag
om service till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2016.0133.700

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 1
2016, finns två icke verkställda beslut att rapportera.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut som lämnats till inspektionen för vård och omsorg,
IVO, samt kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016
Socialutskotts sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 126
Tjänsteskrivelse, 11 april 2016
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, IVO
Rapportering till Kommunfullmäktige av icke verkställda beslut

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

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 99

22(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Inför regionbildning, samverkansstruktur för kommunerna och landstinget/regionen i frågor som stödjer regional utveckling
Dnr 216.0090.947

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har tidigare tagit del av förslag till samverkansstruktur för
kommunerna och regionen i frågor som stödjer regional utveckling och är positiva till detta.
Nu föreligger förslag till avtal för undertecknande, under förutsättning att riksdagen beslutar att region får bildas.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna förslag till överenskommelse under förutsättning att riksdagen beslutar att region får bildas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 77
Skrivelse från Landstinget Västmanland, Samverkansstruktur för kommunerna
och landstinget/regionen i frågor som stödjer regional utveckling

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna förslag till överenskommelse under förutsättning att riksdagen beslutar att region får bildas.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ordförande, Å Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 100

23(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Mikael
Bolinder (M)
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M)befriats från uppdraget som ledamot i
valberedningen behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Mats Johansson(M) föreslår sig själv (Mats Johansson) som ledamot i valberedningen efter Mikael Bolinder (M).

Beslut
Till ny ledamot i valberedningen utses i fyllnadsval Mats Johansson (M) intill
dess att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Mats Johansson (M)
Valberedningen
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 101

24(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Fyllnadsval av ledamot i valnämnden efter Mikael
Bolinder (M)
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som ledamot i
valnämnden behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Mats Johansson(M) förslår sig själv, (Mats Johansson), som ledamot i valnämnden efter Mikael Bolinder (M).

Beslut
Till ny ledamot i valnämnden utses i fyllnadsval Mats Johansson (M) intill dess
att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Mats Johansson (M)
Valnämnden
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 102

25(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Fyllnadsval av ersättare till Coompanion/kooperativ
utveckling Västmanland efter Mikael Bolinder (M)
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som ersättare i
Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland behöver fyllnadsval förrättas

Yrkanden
Mats Johansson (M) yrkar bordläggning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval som ersättare i
Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 103

26(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Fyllnadsval av god man för landsbygdsförhållanden enligt fastighetsbildningslagen efter Mikael Bolinder (M)
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som god man
för landsbygdsförhållanden enligt fastighetsbildningslagen behöver fyllnadsval
förrättas.

Yrkanden
Mats Johansson (M) yrkar på bordläggning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av god man för
landsbygdsförhållanden enligt fastighetsbildningslagen.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 104

27(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Fyllnadsval av personlig ersättare i Mälardalsrådet efter
Mikael Bolinder (M)
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som personlig
ersättare i Mälardalsrådet behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Mats Johansson(M) yrkar sig själv, (Mats Johansson), som personlig ersättare
(för Kent Persson (V) i Mälardalsrådet efter Mikael Bolinder (M).

Beslut
Till ny personlig ersättare i Mälardalsrådet (för Kent Persson (V), utses i fyllnadsval Mats Johansson (M) intill dess att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Mats Johansson (M)
Kent Persson (V)
Mälardalsrådet
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 105

28(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Fyllnadsval av direktionsledamot i Norra Västmanlands Utbildningsförbund efter Mikael Bolinder (M)
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som direktionsledamot i Norra Västmanlands Utbildningsförbund behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Mats Johansson(M) föreslår sig själv, (Mats Johansson), som direktionsledamot i
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) efter Mikael Bolinder (M).

Beslut
Till direktionsledamot i Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) utses
Mats Johansson (M) intill dess att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Mats Johansson (M)
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 106

29(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Fyllnadsval av ersättare för styrelseledamot i Vafab
Miljö AB efter Mikael Bolinder (M)
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdrag som ersättare
för styrelseledamot i Vafab Miljö AB behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Mats Johansson (M) förslår sig själv, Mikael Johansson, som ersättare för styrelseledamot i Vafab Miljö AB

Beslut
Till ersättare för styrelseledamot i Vafab Miljö AB utses Mats Johansson (M)
föråterstående tid perioden 2015-2019.

Kopia till:
Mats Johansson (M)
Vafab Miljö AB
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 107

30(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Eventuella övriga valärenden
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Entledigande från uppdrag
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att hon är vald till ersättare i Sveriges
Riksdag från den 15 augusti 2016. Med anledning av detta önskar Åsa Eriksson
(S) att kommunfullmäktige entledigar henna från följande uppdrag från och med
2016-08-15:
- Ordförande i kommunstyrelsen
- Ledamot och vice ordförande i Norra Västmanlands Ekonominämnd
- Ledamot i Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Fyllnadsval
Om kommunfullmäktige beslutar bevilja entledigande för kommunstyrelsens
ordförande behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till Åsa Eriksson (S) begäran om entledigande.
Kenneth Östberg (S) föreslåt Johanna Odö (S) som ersättare för Åsa Eriksson
(S) för samtliga tre poster; Kommunstyrelens ordförande, Ledamot och vice
ordförande i Norra Västmanlands Ekonominämnd samt Ledamot i Västmanland-Dalarna Lönenämnd.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson (S), entledigas från uppdragen
som Kommunstyrelens ordförande, Ledamot och vice ordförande i Norra
Västmanlands Ekonominämnd samt Ledamot i Västmanland-Dalarna Lönenämnd från och med den 15 augusti.
2. Johanna Odö (S) utses i fyllnadsval till Kommunstyrelens ordförande, Ledamot och vice ordförande i Norra Västmanlands Ekonominämnd samt Ledamot i Västmanland-Dalarna Lönenämnd från och med den 15 augusti
2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Kopia till:
Åsa Eriksson (S)
Johanna Odö (S)
Norra Västmanlands Ekonominämnd, NVE
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(32)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 108

32(32)

Sammanträdesdatum
2016-06-20

Eventuella extra ärenden

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) återrapporterar från projektet Den attraktiva regionen, DAR, som
pågått sedan 2013. Västmanland har deltagit i projektet med ett regionalt pilotprojekt där Skinnskattebergs, Norbergs och Fagerstas kommun, Landstinget
Västmanland, Trafikverket och Länsstyrelsen i Västmanland ingått.
I förordet till den senaste delen av rapporten står följande:
Projektet startade som en del i att gruvnäringen visat intresse för att återetablera gruvor i
Skinnskatteberg och Norberg. Det har sedan utvecklats till ett projekt med ett bredare utvecklingsperspektiv som handlar om hur samarbete, samordning och samplanering mellan
aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan bidra till att skapa kunskap, förståelse och
engagemang som påverkar och leder till regional utveckling.
Under projektet har en fördjupad dialog med regionala och kommunala tjänstemän, näringslivsrepresentanter och ungdomar förts för att ta fram en gemensam
målbild.
Inom projektet har en handlingsplan för fortsatt arbete tagits fram och ett samarbete mellan kommunerna och de regionala aktörerna har etablerats.
Senaste delen av rapporten delades ut till kommunfullmäktiges ledamöter.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapporten.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

