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§ 47 Fastställande av dagordning 
 
 
Dagordningen fastställdes med följande ändringar och tillägg: 
 
- Ärendet ”Internkontrollplan 2016, social sektor” utgår då ärendet ska 

behandlas direkt av kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 48 Rapport, förstudie kontaktcenter 
Dnr 2016.0201.947 

Sammanfattning av ärendet 

Eva-Lena Silva har tidigare fått i uppdrag att genomföra en förstudie om 
Kontaktcenter för Norbergs kommun och har tidigare informerat om ärendet 
på Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av kommunchefen om status i frågan. 

Beslut 

Allmänna utskottet har tagit del av rapporten. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 49 Förslag IT-strategi med IT-handlingsplan 
Dnr 2016.0202.534 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har satt upp ett mål om att Sveriges myndigheter, kommuner och 
landsting ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.  
 
IT-strategin tar sin utgångspunkt i Vision 2025, de strategiska områden som 
anges i visionen samt i kommunens IT-policy. I IT-strategin utvecklas 
kopplingen mellan visionens strategiska områden och IT-verksamheten. Det 
övergripande syftet med IT-strategin är att säkerställa att Norbergs kommun får 
maximal nytta av IT som möjliggörare för verksamhetsutvecklingen. 
 
Till IT-strategin finns en IT-handlingsplan framtagen som beskriver framtida 
behov av utveckling inom IT-området i de olika verksamheterna. Dessa 
utvecklingsbehov är i sin tur kopplade till IT-strategiska utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till IT-strategi med IT-handlingsplan, daterad 2016-05-13 
Muntlig föredragning av Erik Lehto, IT-strateg 

Yrkanden 

Yrkanden från Åsa Eriksson (S) att föreslå Kommunstyrelsen: 
 

1. att kommunstyrelsen antar IT-strategin 
2. att kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga utskott och 

samverkansorgan att till budgetberedningen i mars 2017 inkomma 
med förslag på vad som krävs för att verksamheterna på allvar kan 
digitalisera allt som med fördel kan digitaliseras. Kommunstyrelsen 
ser gärna förslag som löper över hela treårsbudgeten. 

 
Ordföranden ställer proposition enligt Erikssons yrkanden och finner att 
utskottet beslutar i enlighet med dessa.  
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Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta IT-strategin 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga utskott och samverkansorgan 

att till budgetberedningen i mars 2017 inkomma med förslag på vad 
som krävs för att verksamheterna på allvar kan digitalisera allt som 
med fördel kan digitaliseras. Kommunstyrelsen ser gärna förslag som 
löper över hela treårsbudgeten. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 50 Internkontrollplan 2016, kommunstyrelsens allmänna 
utskott 
Dnr 2016.0086.901 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammantagen internkontrollplan beslutas av kommunstyrelsen. 
Delplaner tas fram av respektive sektor och behandlas av utskotten. 
Delplanerna följs upp av respektive utskott men fastställs av 
kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Förslag till allmänna utskottets internkontrollplan, daterad 2016-05-11 
 

Beslut 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsens 
allmänna utskott. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 51 Internkontrollplan 2016, Norra Västmanlands 
ekonominämnd 
Dnr 2016.0086.901 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplan 2016 för Norra Västmanlands ekonominämnd har antagits 
av ekonominämnden. 

Beslut 

Allmänna utskottet tar del av informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 52 Samordnare för språkstödjare och studiehandledare 
Dnr 2016.0203.902 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av att skapa en struktur kring gruppen språkstödjare och 
studiehandledare inom förskola och skola. Antalet 
språkstödjare/studiehandledare har ökat under 2015 och på grund av det 
behövs en samordnare för denna grupp. Behovet är akut. Antalet 
språkstödjare är 1 inom förskolan, det finns 19 språkstödjare/ 
studiehandledare inom skolan. 

Beslutsunderlag 

HR-chefens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2016 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att ärendet läggs till handlingarna då verksamheten 
redan pågår. 
 
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Perssons yrkande. 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att allmänna 
utskottet har beslutat i enlighet med dessa. 
 

Beslut 

 
Allmänna utskottet beslutar att lägga ärendet till handlingarna.  
 
 

 
 
Kopia till: 
HR-chefen, A Karlsson 
Akten 
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§ 53 Revidering av riktlinjer för rehabilitering 
Dnr 2016.0204.902 

Sammanfattning av ärendet 

En revidering har gjorts gällande riktlinjer för rehabilitering. Nuvarande 
riktlinjer för rehabilitering är från 2008. 
 
En uppdatering av rehabiliteringsprocessen har skett och vissa blanketter har 
ändrats enligt SKL:s rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

HR-chefens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2016 

Beslut 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till revidering av riktlinjer för 
rehabilitering.  
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
HR-chefen 
Akten 
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§ 54 Restaurering av kraftcentralen på Mimerlavs-
området 
Dnr 2014.0028.870 

Sammanfattning av ärendet 

Kraftcentralen på Mimerlavsområdet är i stort behov av restaurering. Under 
2015-2016 har skadeinventeringen gjorts och en upphandling av 
restaureringen påbörjats. Medel till detta har beviljats från Länsstyrelsen i 
Västmanlands län. 
 
En offert för restaureringsarbetet är nu aktuell. Det angivna priset är 
1 501 300 kr. Till detta kommer en uppskattad kostnad på 100 000 kr för 
byggledning och antikvarisk kontroll.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från tf områdeschef Ulf Öhman, daterad 2016-04-27 
Kultur- idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll 2016-04-13 § 24  
Tilldelningsbeslut upphandling - Reparation av murverk med mera, daterad 
2016-04-12  
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2013-03-04 § 5 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2013-02-11 § 6 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till KIFU:s förslag 

Beslut 

Allmänna utskottet tillåter användning av 800 000 kr av Mimerlavens 
grundkapital för restaurering av Kraftcentralen och uppdrar åt Kultur-, 
idrotts och fritidsförvaltningen att med utvald entreprenör genomföra 
restaureringen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning 
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet 
Tf områdeschef Kultur-, idrott- och fritid, U Öhman 
Akten 
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§ 55 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2016.0003.901 
 
 
Nr. Beslut Beslutsdatum Delegat 
11. Ansökan om 

lantmäteriförrättning, 
fastighetsreglering, 
kommunen ägare till 
Norbergsby 50:16 
överlåter ett 
markområde om ca 
1 700 kvm till 
Bruksbo 4. 

2016-02-01 Harold Nilsson, 
förbundschef 

12. Ansökan om lagfart 
avser Spännarhyttan 
2:20 

2016-02-01 Harold Nilsson, 
förbundschef 

 

Beslut 

Allmänna utskottet har tagit del av de redovisade delegationsbesluten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 56 Försäkringsfråga, Thorshammars verkstad 
Dnr 2016.0120.107 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller vilken verksamhetsbudget som ska bekosta självrisken för 
skadegörelsen vid Thorshammars verkstad. Kultur- idrott- och fritid har 
handlagt det praktiska i samband med skadegörelsen, men står inte för själva 
försäkringen vilken hör till Thorshammars Werkstads AB, ett aktiebolag 
helägt av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Mejlskrivelse med fakturaunderlag samt fastighetslista från tf områdeschef 
Ulf Öhman daterad 2016-05-11  

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att hitta en lösning 
på detta, det bedöms inte vara en politisk fråga. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunchefen att hitta en lösning 
för hantering av fakturan.  
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchef, H Högberg 
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet 
Akten 
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§ 57 Medborgarförslag, cykel/promenadväg till Lillsjön 
Dnr 2015.0296.914 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om cykel/promenadväg till Lillsjön har inkommit till 
kommunfullmäktige. För ärendets beredning har förslaget remitterats till 
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, NVK samt V-dala miljö- och 
byggförvaltning och de har alla inkommit med yttranden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om cykel/promenadväg till Lillsjön, inkom den 17 
september 2015 
Kultur- idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll 2016-02-15 §3  
NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-02-25 § 50 
V-dala miljö- och byggnadsnämnds sammanträdesprotokoll § 44 

Beslut 

Önskemål om ny gång- och cykelväg vid väg 751 ska tas med nästa gång som 
kommunen får den regionala infrastrukturplanen på remiss och att därmed 
anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslag, 
med allmänna utskottets beslut därmed anses besvarat. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 58 Medborgarförslag om skate- och kickboardpark i 
Norbergs kommun 
Dnr 2015.0363.914 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Anna Jokela om att skapa en skate- och 
kickboardpark har kommit in till kommunfullmäktige i Norberg. För ärendets 
beredning har förslaget remitterats till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, 
NVK samt V-dala miljö- och byggförvaltning. 

Beslutsunderlag 

NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-04-07 §79 
Tjänsteskrivelse från kultur- idrott- och fritid 2015-12-02 
Medborgarförslag, inkommen till kommunfullmäktige 2015-11-04 

Yrkanden 

Stig Bergman (V) yrkar på att kultur-, idrotts- och fritidsutskottet får i 
uppdrag att ta fram ett förslag till budgetberedningen. 
 
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Bergmans yrkande.  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att allmänna 
utskottet har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. 
 

Beslut 

Allmänna utskottet uppdrar åt kultur-, idrotts- och fritidsutskottet att ta fram 
ett förslag till budgetberedningen avseende skapande av en skate- och 
kickboardpark. 
 
Förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. 
 

 
Kopia till: 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet 
Kommunstyrelsen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 16(22) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-05-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 59 Medborgarförslag, Prideflagga utanför 
kommunhuset i Norberg 
Dnr 2015.0259.914 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Wendela Dehlin om att en Prideflagga skall synas 
utanför kommunhuset har inkommit till kommunfullmäktige. 
Medborgarförslaget har remitterats till NVK för upprättande av en 
kostnadskalkyl avseende genomförande av förslaget.  
 
NVK har tagit fram ett kostnadsförslag där kostnaden uppgår till cirka 20 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 

Kostnadsförslag från NVK inkommen den 12 april 2016. 
Medborgarförslag inkommen den 29 juli 2015. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt NVK att köpa in en Prideflagga under 
förutsättning att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 60 Motion om kolonilotter 
Dnr 2015.0272.910 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna inkom med en motion till kommunfullmäktige 2015-08-
18 om tillhandahållande av kolonilotter. Motionen skickades på remiss till V-
Dala miljö- och byggnadsnämnd som gjorde ett yttrande vid sitt 
sammanträde 2016-04-06. V-Dala miljö- och byggnadsnämnd slår i yttrandet 
fast att kolonilotter i området Prostudden inte strider mot översiktsplanen. 
Kommunal mark vid Vittorps gärde pekas ut som en annan tänkbar 
lokalisering. V-Dala bedömer att frågan om kostnader för att anlägga ett 
odlingslottsområde bättre bör kunna utredas och bedömas av NVK. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 2016-04-06. 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2015-09-28 § 124 
Motion från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige inkommen 2015-
08-18. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar avslag på motionen då tänkbara lokaliseringar för 
kolonilotter redan finns beskrivna i kommunens översiktsplan. 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då 
tänkbara lokaliseringar för kolonilotter redan finns beskrivna i kommunens 
översiktsplan. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 61 Motion om skateboardplats 
Dnr 2015.0271.910 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna inkom med en motion till kommunfullmäktige 2015-08-
07 om byggande av en skateboardplats i Norberg. För ärendets beredning har 
motionen remitterats till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, NVK samt V-
dala miljö- och byggförvaltning. 

Beslutsunderlag 

NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-04-07 § 80 
V-dala miljö- och byggnadsnämnds sammanträdesprotokoll 2016-04-05 § 42 
Sammanträdesprotokoll från kultur- idrotts- och fritidsutskottet, 2016-02-15 
§ 2 
Motion från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige inkommen 2015-
08-07 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Perssons yrkande. 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att allmänna 
utskottet beslutar i enlighet med dessa. 
 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 62 Motion om trädbelysning vid Tingshusparken 
Dnr 2015.0390.910 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Persson (S) har inkommit med en motion om trädbelysning längs 
Engelbrektsgatan vid tingshusparken. Motionen inkom 2015-12-07. 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning, som i sin tur har uppdragit åt NVK att inkomma med en 
kostnadskalkyl för att genomföra förslaget. I NVK:s yttrande framgår att det 
finns två befintliga gatubelysningsstolpar på platsen.   

Beslutsunderlag 

Yttrande från NVK 2016-04-15 
Motion från Gunilla Persson (S) till Kommunfullmäktige 2015-12-07 

Yrkanden 

Stig Bergman (V) yrkar att ärendet överlämnas till NVK att ta ställning till 
inför budgetberedningen, och att motionen därmed ska anses vara besvarad. 
 
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige bifaller motionen för att därefter behandla frågan i 
budgetberedningen.  
 
Omröstning begärs. Med 2 röster på Bergmans yrkande och 3 röster på 
Erikssons yrkande beslutar allmänna utskottet att Erikssons yrkande bifalls. 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Bergmans yrkande Erikssons yrkande 

Kent Persson (V) X  

Åsa Eriksson (S)  X 

Johanna Odö (S)  X 

Stig Bergman (V) X  

Olle Rahm (S)  X 

Summa 2 3 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar att behandla frågan om belysning i Tingshusparken i 
budgetberedningen under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
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Förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Reservationer 

Stig Bergman (V) och Kent Persson (V) reserverar sig till förmån för 
Bergmans yrkande.  
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 63 Meddelanden 
 

Skriftliga meddelanden 

Bredbandsmöte rapport Åsa Eriksson 2016-03-17 
Centrala samverkansgruppens protokoll 2016-03-23 
Förbundet Agenda 21 protokoll 2015-10-20 
Gemensam Hjälpmedelsnämnd protokoll 2016-02-26 
Gemensam Hjälpmedelsnämnd protokoll 2016-04-08 
Kollektivtrafiknämndens beredning minnesanteckningar 2016-03-21 
Länsdelssamråd FNS minnesanteckningar 2016-04-13 
NVU direktionsprotokoll § 11 2016-04-27 
NVU direktionsprotokoll 2016-03-09 
NVU direktionsprotokoll 2016-04-27 
Regional Överenskommelse om samarbete kring nyanländas etablering och 
mottagande av ensamkommande barn i Västmanlands län 2016-2020 
RSA Uppföljning 2016  
SBU protokoll bredbandsmöte 2016-03-17 
SDR Direktionsprotokoll 2016-03-10 
SKL/Regeringskansliet Vision E-hälsa 2025 
TVG protokoll föreningsstämma 2016-04-11 + bilaga 
V-Dala protokoll § 38, 2016-03-11 
V-Dala protokoll 2016-03-01 
V-Dala protokoll 2016-04-05 
VKL protokoll förbundsmöte 2016-04-22 
VKL styrelseprotokoll 2016-03-11 + bilagor 
VKL styrelseprotokoll 2016-04-22 
Västmanland-Dalarna lönenämnd protokoll 2016-02-19 
Västmanland-Dalarna lönenämnd protokoll 2016-04-15 
 

Muntliga meddelanden 

- Hannu Högberg informerar om kommande regionbildning och vad som i 
samband med det händer kring de olika tjänstemannanätverk som idag 
finns via VKL. 

- Åsa Eriksson (S) informerar om att hon bjudit in Bjurforsborna till ett 
möte den 8/6 kl 17 för att diskutera den vilja som finns i Bjurfors kring 
att byta kommuntillhörighet. 

- Åsa Eriksson (S) informerar om kommande medborgardialog kring 
ombyggnationen av busstorget i Norberg. 
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- Information om initiativet i VKL:s styrelse att man av kommundelen av 
VKL vill skapa ett ”tomt VK” (Västmanlands kommuner) där 
kommunernas insatta medel till VKL finns samlade 

- Johanna Odö (S) har valts in som ersättare i föreningen Bergslagets 
styrelse.  

- Sten Nordström (S) är invald i styrelsen för Bergskraft Bergslagen 
Ekonomisk förening. 

 

Beslut 

Allmänna utskottet har tagit del av informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 


