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Beslutande

Asa Eriksson (S), Annika Hedberg Roth (S) ersätter Kent
Christensen (S), Anna Morssing Lindberg (S) ersätter Elizabeth
Pettersson (S), Ulf Olofsson (55 186-205 ), Christer Wallin (S)
ersätter Ulf Olofsson (S) (55 206 -218), Johanna Odö (S) (55 186213, 215-218), Maryam Sheikh (S) ersätter Johanna Odö (S)
(5 214), Johan Stråhle (S) (55 186- 207), Torsten Jansson (S)
ersätter Johan Stråhle (S) (55 207-213, 215- 218), Fredrik
Johansson (V) ersätter Torsten Jansson (S) (5 214), Kent Persson
(V), Stig Bergman (V) ersätter Lisa Bäckman (V), Karin
Dömstedt (V) ersätter Majja Neverland (V), Henrik Dömstedt
(V), Lars Gustavsson (PNF) ersätter Stefan Vestling (SD), Stig
Holmberg (C) ersätter Mikael Bolinder (M) (55 186-213, 215218), Ann-Marie Andersson (FP) ersätter Stig Holmberg (M) (5
214), Lars Persson (PNF)

Övriga närvarande

Kommunchef Hannu Högberg (55 186-200, 205-218),
administrativ chef Caroline Persson, kommunsekreterare Ylva
Sjöden, arkivchef Arkiv Västmanland, Christina Sirtoft Breitholtz
(5 187), förbundschef NVU Mats Berglund
(5 188), utredare KPMG, Mats Lundberg (5 190),
beredskapssamordnare Anna Nilsson (5 192)
Ersättare: Christer Wallin (S), Tove Winqvist (S) (55 186-218),
Torsten Jansson (S), Maryam Sheikh (S) (55 194 - 218), Fredrik
Johansson (V), Nancy Ibarra (V), Ann-Marie Andersson (FP)

Justerare

Kent Persson (V)
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2015-12-22

Underskrifter

Sekreterare

55 186-218
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§ 186 Ändring av föredragningslista
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Punkt nr 28 "Arkiv Västmanland" behandlas som punkt nr 3.
Punkt nr 12 "Rapport angående SFI:n" behandlas som punkt nr 4.
Punkt nr 13 "Förslag till vision för undervisning och kompetens inom
DAR rn.m." behandlas som punkt nr 5.
Punkt nr 5 "Samverkan mellan Avesta och Norberg kultur och fritid"
behandlas som punkt nr 5
Punkt nr 3 "Presentation av styrdokument för krisberedskap" behandlas
som punkt nr 7
Punkt nr 4 "Förslag till Vision 2025" behandlas som punkt nr 8.
Punkt nr 18 "Äskande av underskott 2015 från socialutskottet" och 19
"Samverkansorganisationer" behandlas efter punk 22 "Fastställande av
utvecklingsmedel för 2016".
Punkt 31 "Idrottshallen" behandlas som punkt 20.

Extra ärende "Muntlig rapport från socialutskottets ordförande angående
arbetet inför lokal överenskommelse med AF" tas upp som punkt 9.
Extra ärende "NVK:s riktlinjer för uthyrning av bostäder" tas upp som
punkt 32.
Extra ärende "Riktlinje för försäljning eller uthyrning av kommunal
kanalisation för fiber" tas upp som punkt 33.

Justerare.
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§ 187 Arkiv Västmanland
Dnr 2015.0333.948

Sammanfattning av ärendet
Arkiv Västmanland ansöker om ett verksamhetsstöd om totalt 17 000
kronor för verksamhetsåret 2016.
Beslut om 10 000 kronor har redan antagits enligt kommunstyrelsens
beslut den 9 september 2013, § 121, om att godkänna allmänna
utskottets budgetramar för åren 2014-2016.
Genom en överenskommelse med Västmanlands kommuner och
landsting (VKL) bidrar samtliga kommuner även med ett
verksamhetsbidrag utöver de som Arkiv Västmanland årligen ansöker om.
För Norbergs del beslutade kommunstyrelsen den 22 oktober 2012, §
153, att enskild kommunal arkivverksamhet medfinansieras med 5 629
kronor, enligt VKL:s fördelningsmodell år 2015.
2016 års ansökan utgår från summan av de årligen sökta kommunala
verksamhetsbidragen och de medel som fördelas enligt VIKT ,-modellen,
samt baseras på procentuell del av länet utifrån Statistiska Centralbyråns
befolkningsstatistik den 31 december 2014.

Beslutsunderlag
Muntlig komplettering av arkivchefen för Arkiv Västmanland
Arkiv/Administrativa avdelningens tjänsteskrivelse 3 november 2015
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar bifall till Arkiv Västmanlands ansökan.
Asa Eriksson (S) yrkar bifall till Perssons yrkande med det tillägget att
beslutet ersätter de tidigare två posterna, det gäller under förutsättning
att alla länets kommuner bidrar till finansieringen, samt att bidraget
finansieras med anslaget för medlemsavgifter.
Ordföranden ställer proposition på Perssons förslag och Erikssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
dessa.

Justerare
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att till Arkiv Västmanland ge
verksamhetsstöd med totalt 17 000 kronor för verksamhetsåret
2016, under förutsättning att alla länets kommuner bidrar till
finansieringen.
2. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut om
verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland 2012-10-22, § 153 och
2013-09-09, § 121.
3. Finansiering sker ur anslaget för medlemsavgifter.

Kopia till:
Arkiv Västmanland
Norra Västmanlands Ekonotninämnd
Akten

Justerare
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§ 188 Rapport angående SFI-undervisningen
Dnr 2015.0388.106

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet uppdrog den 25 november 2015, § 145, åt
kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 14
december 2015 lämna förslag på hur styrningen av SFI:n kan se ut i ett
långsiktigt perspektiv samt medverka till en lösning av det akuta
problemet med SFI:n.
Kommunchefen har bjudit in NVU:s förbundschef Mats Berglund för
muntlig rapport angående SFI:n.
NVU:s förbundschef redogör bl.a. för situationen i nuläget och för hur
NVU arbetar för att korta kötiderna till SFI-undervisningen. Den
genomsnittliga kötiden är i dag tre och en halv månad.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av NVU:s förbundschef Mats Berglund.

Yrkanden
Kent Persson

yrkar att kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Asa Eriksson (S) yrkar bifall till Kent Perssons yrkande.
Ordföranden ställer Perssons yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Kopia till:
Akten

Justerare
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§ 189 Förslag till vision för undervisning och
kompetens inom DAR m.m.
Dnr 2015.0388.106

Sammanfattning av ärendet
Efter gemensamma ägardiskussioner med kommunstyrelsens
arbetsutskott eller motsvarande i respektive kommun gavs ett särskilt
uppdrag till kommunstyrelsens ordförande (KSO-gruppen) i de tre
kommunerna att:
1.Ta fram förslag till vision för utbildning och kompetens inom DAR
2. Presentera förslag till handlingsplan för att nå visionen
3. Formulera förslag till ägardirektiv för NVU som ett led i att närma oss
visionen
4. Ge förslag på hur dialogen mellan ägarkommunerna och NVU:s
direktion kan förbättras.
Efter mötet gavs kommuncheferna i Fagersta, Norberg och
Skinnskatteberg av KSO-gruppen ett uppdrag att under november
månad lägga fram en skrivelse till respektive fullmäktige utifrån KSOgruppens underlag.
Kommunchefen har redovisat ett förslag från kommuncheferna i
Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg,. Allmänna utskottet föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
kommunchefernas förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, allmänna utskottet 2015-11-25, § 145
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-24, med bilaga "Förslag angående
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU"

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar följande förslag till vision för
utbildning och kompetens inom DAR:
"Den attraktiva regionen FNS ska ha hög egen förmåga till att klara de
behov av kompetensförsörjning och utbildning som företag och

Justerare
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samhället har, med plats för alla, samt bidra till individens demokratiska
utveckling till egen försörjning."
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att presentera
en plan för vilka åtgärder som krävs för att alla barn ska lämna
grundskolan med behörighet till nationellt gymnasieprogram.
3. Kommunfullmäktige antar följande förslag till målbild för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund:
"Få fler att välja att förlägga sina gymnasiestudier i Norra Västmanlands
Utbildningsförbund och få fler elever att ta gymnasieexamen samt
tillhandahålla utbildningar som på bästa sätt matchar arbetsmarknadens
behov."

Kopia till:
Konununfullmäktige
Akten

Justerare
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Samordnad verksamhet för kultur- idrotts- och
fritidsverksamheten - Avesta och Norbergs
kommuner
Dnr 2012.0077.106

Sammanfattning av ärendet
Den 13 april 2015, § 58 anslöt sig kommunstyrelsen i Norbergs kommun
till Avesta kommuns kommunstyrelsebeslut att anlita en extern resurs för
att genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera
samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta kommun och
Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur och sport exklusive
anläggningar. Uppdraget gavs till KPMG.
Utredningen, som genomförts under augusti — oktober 2015, är nu
färdigställd. En ny organisationsform vid sidan av kommunerna
rekommenderas inte med nuvarande förutsättningar, då en ny
organisation kommer att få kostnader för förtroendevalda, kansli och
administration, som inte finns finansierade i nuvarande verksamhet. En
ny organisation kommer också att vara starkt beroende av att de bägge
kommunerna svarar upp på en långsiktig finansiering.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Mats Lundberg KPMG
Utredning "Avesta och Norbergs kommuner — Samordnad verksamhet
för kultur- idrotts- och fritidsverksamheten"

Yrkanden
Stig Bergman (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att framföra till
utredaren, kritik för undermålig utredning och begära reducering
av pris för densamma.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda
möjligheterna att lägga ner kultur- idrotts- och fritidsutskottet
och flytta verksamheten till barn- och utbildningsutskottet.
Ulf Olofsson (S) yrkar bifall till Bergmans förslag enligt punkten 1, samt
yrkar att Norbergs kommun fortsätter att söka oformaliserad samverkan
med kommuner och andra aktörer inom kultur- och fritidsområdet.

Justerare
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Stig Bergman (V) och Annika Hedberg Roth (S) yrkar bifall till
Olofssons yrkande.
Ordföranden ställer Bergmans och Olofssons förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bergmans och
Olofssons yrkanden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att framföra till
utredaren, kritik för undermålig utredning samt begära
reducering av pris för densamma
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda
möjligheterna att lägga ner kultur- idrotts- och fritidsutskottet
och flytta verksamheten till barn- och utbildningsutskottet.
Utredningen presenteras på allmänna utskottets sammanträde
den 25 maj 2016.
4. Norbergs kommun fortsätter att söka oformaliserad samverkan
med kommuner och andra aktörer inom kultur- och
fritidsområdet

Kopia till:
Kommunchefen
Avesta kommun
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet
Allmänna utskottet
Akten

Justerare
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§ 191 Vision 2025
Dnr 2015.0059.900

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med Vision 2025 har pågått sedan utvecklingskonferensen 2015 i
Ramnäs. I den ursprungliga tidplanen skulle förslag till Vision 2025
föreläggas kommunfullmäktige den 9 november. Tidplanen är dock
framflyttad till januari 2016, då kommunfullmäktige beslutar om vision
och strategiska områden.
Beslutet om Vision 2025 och strategiska områden utgör plattformen till
det fortsatta målarbetet med att bryta ner visionen till uppföljnings- och
mätbara mål för kommunen och dess verksamheter.
Förslag till Vision 2025 och strategiska områden grundar sig på
genomförda möten, dialogforum och inkomna synpunkter i remissvaren.
Därutöver har inspiration hämtats från och kopplingar gjorts till andra
dokument och åtaganden som sedan tidigare är styrande för kommunen,
t.ex. översiktsplanen, tillväxtarbetet, DAR (den attraktiva regionen)
energi- och klimatstrategin, styrsystem i Norberg (med vision 2015).
Ledningskontoret lämnar följande förslag till Vision 2025:
"Norberg — den växande kommunen som är tillgänglig, trygg och
utvecklande för alla. Mångfald är den självklara drivkraften för hållbar
utveckling."
De strategiska områden som föreslås är följande:
•
•
•
•

Den tillgängliga och attraktiva kommunen
Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling
Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring
Kommunen — en attraktiv arbetsgivare

Allmänna utskottet har föreslagit att kommunfullmäktige föreslås anta
förslag till Vision 2025 och strategiska områden.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av administrativ chef Caroline Persson
Protokollsutdrag, allmänna utskottet den 25 november 2015, § 143
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18, samt följande bilagor:
1. Förslag till vision och strategiska områden med beskrivande text

Utdragsbestyrkande
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2. Sammanställning från dialogforum 2015-06-08
3. Sammanställning från dialogforum 2015-08-17
4. Remissvar från Centern, Socialdemokraterna och vänsterpartiet

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets
förslag.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till Vision 2025 och strategiska områden antas.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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§ 192 Presentation av styrdokument för krisberedskap
Dnr 2015.0379.168

Sammanfattning av ärendet
Under varje mandatperiods första år ska ett styrdokument för
kommunens krisberedskap fastställas av kommunfullmäktige.
Detta är ett krav i överenskommelsen mellan SKL och MSB om
kommuners krisberedskap.
Styrdokumentet ska, enligt kommunöverenskommelsen, innehålla:
• en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och
sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet,
• en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden
som beskrivs i denna överenskommelse samt hur ersättningen
ska användas. Här ingår att särskilt redovisa hur
samverkansersättningen ska användas,
• en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera
extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument
för kommunens arbete med krisberedskap.
Planen för hantering av extraordinära händelser är en bilaga till
Styrdokument Kommunal Krisberedskap.
Planen ska, enligt kommunöverenskommelsen, innehålla:
• hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär
händelse,
• hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar,
samverkar samt säkerställer samband för att hantera en
extraordinär händelse samt,
• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och
samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse.
I Planen för hantering av extraordinära händelser kommer checklistor,
roll- och funktionskort, handlingsplaner samt instruktioner att läggas
som bilagor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

15(60)

N

ORBER
Norbergs Kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-14

Dessa bilagor kommer att tas fram och revideras vid behov, utan att
behöva fastställa ett nytt styrdokument, eller plan för hantering av
extraordinära händelser. Ansvarig för att ta fram dessa bilagor är
kommunchefen och beredskapssamordnaren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ledningskontorets beredskapssamordnare daterad
2015-11-30
Styrdokument — Kommunal krisberedskap, Norbergs kommun
Bilaga till Styrdokument Norbergs Krisberedskap — Plan för
extraordinära händelser

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta förslaget till nytt styrdokument för Norbergs kommuns
krisberedskap och att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens
beredskapssamordnare att till kommunfullmäktige komplettera
styrdokumentet med en grafisk bild som visar hur risk- och
sårbarhetsanalysen, styrdokumentet och de dokument som bilagts och
kommer att biläggas dessa dokument hänger ihop.
Johanna Odö (S) yrkar bifall till Erikssons förslag.
Ordföranden ställer proposition på Erikssons förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens beredskapssamordnare att till
kommunfullmäktiges sammanträde komplettera styrdokumentet med en
grafisk bild som visar hur risk- och sårbarhetsanalysen, styrdokumentet
och de dokument som bilagts eller kommer att biläggas dessa dokument
hänger ihop.
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt styrdokument för Norbergs
kommuns krisberedskap.

Kopia till:
Ledningskontoret
Kommunchefen

J us terare
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Muntlig rapport från socialutskottets ordförande
angående arbetet inför lokal överenskommelse
med Arbetsförmedlingen
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har för kommunens räkning
undertecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen i syfte att
samverka avseende arbetslösa unga.
På kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2015 beslutades
följande:
1. Socialutskottet ges i uppdrag att se till att det som bestäms i den
lokala överenskommelsen genomförs, och att när det är lämpligt,
görs tillsammans med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner.
2. Styrningen av arbetet avseende arbetslösa unga sker från den
särskilt utsedda styrgruppen.
3. Styrgruppen representeras för Norbergs del av kommunchefen.
4. Kommunstyrelsen emotser en återrapportering från
socialutskottet till varje sammanträde fram till årsskiftet om hur
arbetet fortskrider.
5. Styrgruppen ska undersöka om det går att utvidga samarbetet till
att även omfatta även Avesta kommun.
Arbetsförmedlingen har kommit in med ett förslag till överenskommelse.
Som det ser ut kommer överenskommelsen att undertecknas innan
årsskiftet.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport av socialutskottets ordförande Annika Hedberg Roth (S)
och kommunchef Hannu Högberg

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av den muntliga rapporten.

Kopia till:
Socialutskottet
Kommunchefen
Akten

justerare _

Utdragsbestyrkande
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§ 194 Motion om möjliggörande av ökat träbyggande
Dnr 2015.0144.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige i Norberg den 25 mars
2015, om att möjliggöra ökat träbyggande enligt följande:
1. Vid all kommunalt finansierad nyproduktion skall projekteringen
utvärdera om trä är lämpligt material att använda.
2. Ar 2020 ska minst 25% av kommunens nybyggnation vara
träbas era d.
Motionen är ställd av Annika Hedberg Roth (S), Tove Winqvist (S),
Elizabeth Pettersson (S) och Asa Eriksson (S).
Motionen har remitterats till Norra Västmanlands
Kornmunalteknikförbund (NVK) och Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd, vilka har yttrat sig i frågan.
Allmänna utskottet har föreslagit till kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, allmänna utskottets sammanträde 2015-11-25, § 137
Protokollsutdrag, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträde den 2015-10-13, § 81
Protokollsutdrag, NVK:s sammanträde 2015-08-27, § 177
Tjänsteskrivelse från handläggare Harold Nilsson, daterad 2015-07-22
Motion daterad 2015-03-19

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till motionen.
Kent Persson (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Stig Bergman (V), Lars Persson (PNF) och Ulf Olofsson (S) yrkar bifall
till Kent Perssons yrkande.
Stig Holmberg (C) yrkar bifall till Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Erikssons förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons
förslag.
Kain Dömstedt (V) begär omröstning.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för Erikssons förslag.
Nej-röst för allmänna utskottets förslag.
Ledamot/
tjänstgörande
ersättare
Åsa Eriksson (S)
Annika Hedberg
Roth
Anna Morssing
Lindberg (S)
Ulf Olofsson (S)
Johanna Odö(S)
Johan Stråhle (S)
Kent Persson (V)
Stig Bergman (V)
Karin Dömstedt
(V)
Henrik Dömstedt

Ja-röst
(Erikssons
yrkande)

Nej-röst
(Allmänna
utskottets
förslag)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

07)

Lars Gustavsson
(PNF)
Stig Holmberg (C)
Lars Persson
(PNF)

Avstår

X
X
X

Med 5 ja-röster mot 7 nej-röster och en som avstår, beslutar
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer
Asa Eriksson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

JusterarA
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
. -23

Utdragsbestyrkande

21(60)

N

ORBER
Norbergs Kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-14

§ 195 Motion om snabbladdningsstolpar för elbilar
Dnr 2015.0091.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har kommit in till kommunfullmäktige i Norberg den 2 mars
2015 om att införa centralt placerade snabbladdningsstolpar för elbilar.
Motionen är ställd av Elizabeth Pettersson (S).
Motionen har remitterats till Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd, som tillstyrker att Norbergs kommun uppför en
centralt placerad station för snabbladdning av elbilar. En laddstation för
snabbladdning kostar mellan 200 000 kr och 400 000 kr. Kostnad för
grävning och arbetskostnad för installation tillkommer.
Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen och att frågan om finansiering
överlämnas till budgetberedningen 2016.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, allmänna utskottet 2015-11-25,
Tjänsteskrivelse från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd,
daterad 2015-10-13
Protokollsutdrag från KF sammanträde 2015-03-02,5 23
Motion daterad 2015-03-02

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen om snabbladdningsstolpar för elbilar bifalls.
2. Frågan om finansiering överlämnas till budgetberedningen 2016.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerar

Utdragsbestyrkande
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§ 196 Medborgarförslag om målportal på torget
Dnr 2015.0125.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige i Norbergs
kommun den 9 april 2015, om att Norberg ska ha en fast målportal på
torget för att främja evenemang och attraktion i kommunen.
Förslaget har remitterats till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK), Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, samt till kultur- idrotts- och fritidsutskottet (Kifu).
Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Allmänna utskottet föreslår
vidare att kommunstyrelsen uppdrar åt Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd att till budgetberedningen i mars 2016 inkomma med
förslag till hur ett direktiv att upprätta ett planprogram inkluderande en
eventuell målportal på torget skulle kunna se ut, samt vad det skulle
kosta att genomföra.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, allmänna utskottet 2015-11-25, § 138
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
sammanträden 2015-10-13, § 82
Protokollsutdrag från NVK:s sammanträde 2015-10-01, § 217 med bilaga
Protokollsutdrag från Kifu sammanträde 2015-09-09, § 35
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-11, 5 41
Medborgarförslag med bifogat fotomontage

Yrkanden
Karin Dömstedt (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Johan Stråhle (S) yrkar bifall till medborgarförslaget med tillägget att
utförandet ska ske i överenskommelse med kultur- idrotts- och
fritidsutskottet och Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Stig Bergman (V) och Lars Persson (PNF) yrkar bifall till Dömstedts
förslag.
Asa Eriksson (S) yrkar bifall till Strähles förslag.

Justerare
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Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Stråhles och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Stråhles förslag.
Stig Bergman (V) begär omröstning. Kommunstyrelsen godkänner
följande propositionsordning.
Ja-röst för Stråhles förslag.
Nej-röst för allmänna utskottets förslag.
Ledamot/
tjänstgörande
ersättare
Åsa Eriksson (S)
Annika Hedberg
Roth
Anna Morssing
Lindberg (S)
Ulf Olofsson (S)
Johanna Odö(S)
Johan Stråhle (S)
Kent Persson (V)
Stig Bergman (V)
Karin Dömstedt
(V)
Henrik Dömstedt
(V)
Lars Gustavsson
(PNF)
Stig Holmberg (C)
Lars Persson
(PNF)

Ja-röst
(Stråhles
yrkande)

Nej-röst
(Allmänna
utskottets
förslag)

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och en som avstår är situationen sådan
att ordföranden har utslagsröst. Ordföranden har röstat ja till Stråhles
förslag. Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Stråhles
förslag.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2. Utförandet av malportalen sker i överenskommelse med kulturidrotts- och fritidsutskottet och Västmanland Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd.

Reservationer
Lars Persson (PNF) reserverar sig mot beslutet att tillstyrka
medborgarförslaget och anger följande tre skäl:
1. Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut om
avslag med motivering.
2. Vasaloppets målportal smälter bättre in i den omgivande miljön.
De föreslagna gruvlavarna kommer att dominera gatubilden och
är byggnadstekniskt helt avvikande mot befintlig bebyggelse.
3. Kommunen ska inte äga en fast anläggning på kommunens mark.
Vilka blir de juridiska konsekvenserna för en ev. annan politisk
majoritet att ändra beslutet?

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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§ 197 Redovisning av motioner under beredning
Din 2015.0199.910

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de motioner, som då ännu
inte är fardigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner under
beredning. Elva motioner redovisas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2015

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Korrununfullmäktige
Akten

Justerare
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§ 198 Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2015.0198.914

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31a §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de medborgarförslag, som då
ännu inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över medborgarförslag
under beredning Sex medborgarförslag redovisas.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2015

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
Ati)

Utdragsbestyrkande
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5 199 Avlopp i Bjurfors
Dnr 2015.0373.350

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten vid miljö- och byggförvaltningen har inventerat enskilda
avlopp i Bjurfors och efter möten med fastighetsägare under hösten
2014 vänt sig till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK)
med en förfrågan hur kommunen ser på förutsättningarna för
kommunalt avlopp, möjligen även vatten, i Bjurfors.
Enligt NVK:s uppfattning är området sådant att kommunen enligt 6 §
lagen om allmänna vattentjänster, har en skyldighet att ordna
avloppsfrågan för området.
NVK har studerat åtta alternativ, varav det alternativ förordas, som
innebär att verksamhetsområdet utökas till att omfatta 25 av 28
fastigheter och att både vatten och avlopp byggs ut, avlopp med så kallad
LTA-teknik (tryckledning med små avloppspumpar vid i princip varje
fastighet). Investeringen är kostnadsberäknad till 10,5 miljoner kronor,
med en underfinansiering på 8,7 miljoner kronor, exklusive
förrättningskostnader, markintrångsersättning och eventuell inlösen av
befintliga godkända anordningar.
NVK hemställer hos Norbergs kommun:
1. Att kommunen lämnar besked hur man ställer sig till att bygga ut
allmänt vatten och avlopp i Bjurfors och när det i så fall kan ske.
2. Att kommunen ger NVK i uppdrag att se över och lägga förslag
om höjning av anläggningsavgiften i va-taxan till att närmare
motsvara en självkostnad i kommunen.
Allmänna utskottet beslutade den 25 november 2015, § 153 att:
1. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med
förbundschefen på Norra Västmanlands
kotrununalteknikförbund och ekonomichefen på Norra
Västmanlands ekonomiförvaltning undersöka hur och när
utbyggnaden kan genomföras, vilken lösning som är den bästa,
samt hur en höjning av va-taxan kan se ut. Resultatet presenteras
på kommunstyrelsens sammanträde i december 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa
sig positiv till att bygga ut allmänt vatten och avlopp i Bjurfors.
Kommunstyrelsens ordförande redovisar uppdraget enligt allmänna
utskottets beslut.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Avlopp Bjurfors
Protokollsutdrag från NVK:s sammanträde 2015-10-29, § 236

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag under
punkten 2 med följande tillägg:
1. att utbyggnaden påbörjas under 2017
2. att NVK ges i uppdrag att ta fram ett förslag till höjning av
anläggningsavgiften, till en nivå som motsvarar nivån i våra
grannkommuner
3. att NVE till budgetberedningen i mars 2016 tar fram förslag på
finansieringslösningar.
Johan Ståhle (S) och Kent Persson

yrkar bifall till Erikssons förslag.

Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund att ta fram ett förslag till höjning av
anläggningsavgiften för vatten och avlopp, till en nivå som
motsvarar nivån i våra grannkommuner.
Kommunstyrelsen
uppdrar åt Norra Västmanlands
2.
Ekonominämnd att till budgetberedningen i mars 2016, ta fram
förslag på finansieringslösningar för utbyggnaden av vatten och
avlopp i Bjurfors.
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att bygga ut allmänt
vatten och avlopp i Bjurfors.
2. Utbyggnaden påbörjas år 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare
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§ 200 Eskilsbacksfältet och evenemang från och med 1
januari 2016
Dnr 2015.0398.163

Sammanfattning av ärendet
Utredningen "Gruvhål i Norbergs kommun. Risker för människor och
egendom" har presenterats och kommunstyrelsen har den 12 oktober
2015 tagit del av den. Utredningen är ett första steg som nu följs av ett
andra utredningssteg som innebär att riskutreda alla gruvor inom
Eskilsbacksfältet och Risbergs fältet samt lämna rekommendationer om
eventuella åtgärder och där så är möjligt friklassa som relativt riskfritt.
Inom de utpekade fälten ingår bl a Eskilsbacken samt gruvmuseet i
Kärrgruvan. Dessa båda områden bedöms som prioriterade att utreda på
grund av att de berör viktiga besöks- och evenemangsområden.
Uredaren har nu inkommit med "PM Eskilsfältet — Norberg, banvallens
passage av brytningsrumrnet (b3) i Storgruvan" som är en delutredning i
utredningens andra steg. Handlingen innehåller bland annat en
bedömning, rekommenderar skyddsåtgärder med beskrivning av
utförande av skyddsåtgärd och funktion och regelbundna kontroller av
skyddsåtgärder.
Efter att ha tagit del av delutredningen har ledningskontoret, i
samverkan/samråd med förbundschefen vid NVK och representant för
Västmanland- Dalarna Miljö- och byggförvaltning, Föreningen
Engelbrektsloppet och Norbergs Cykelklubb tagit fram följande förslag
till beslut.
1. Kommunstyrelsen tar del av PM "Eskilsbacksfältet — Norberg
Banvallens sträckning av biTtningsrurnmet (b3) i Storgruvan"
2. Kommunstyrelsen fastställer att skyddsåtgärder skall vidtas enligt
PM inklusive åtgärder för att möjliggöra sommaraktiviteter.
3. Styrelsen godkänner att utförandet av dessa skyddsåtgärder på
eget ansvar görs av Föreningen Engelbrektsloppet och Norbergs
Cykelklubb gemensamt. Föreningarna ansvarar för kostnaden
enligt av dem lämnad accept. Förslag till egenkontrollprogram
skall inges av föreningarna till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) före arbetenas påbörjande.
Egenkontrollen skall dokumentera att åtgärderna utförts i
enlighet med PM.

Justerare
t)
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4. Uppdras åt NVK att kontrollera att egenkontrollen utförts i
enlighet med punkt 3.
5. NVK ges rätt att meddela eventuellt kompletterande krav för
genomförande inom aktuellt område samt träffa eventuella
behövliga avtal med anledning av evenemangsgenomförande.
6. Om området enligt NVK:s avgörande inte kan nyttjas för
arrangemangen har föreningarna ingen rätt till ersättning av
kommunen.
7. Föreningarna ansvarar för underhåll av skyddsåtgärderna samt
för skötsel av spårområdet/banområdet.
8. Fordonstrafik är förbjuden på banvallen på sätt som anges i PM.
9. Uppdras åt NVK att svara för regelbundna kontroller enligt PM
inom ramen för förbundets befintliga anslag. Där bör anges i PM
gäller ska.
10. Utöver skyddsåtgärder enligt PM skall grindvakter finnas vid
öppning för in- och utpassage till området under loppen.
Flaggspel eller liknande skall finnas längs
spårområdet/banområdet inom instängslat område som
markering till vad som får beträdas.
11. Kommunstyrelsen kan senare komma att ta ställning till
eventuellt andra och ytterligare åtgärder och
evenemangsskyddsåtgärder för området när gruvutredning 2
presenterats.
12. Ärendet får verkställas omgående.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-10
PM Eskilsfältet — Norberg, banvallens passage av brytningsrummet (b3) i
Storgruvan

Yrkanden
Stig Bergman (V) yrkar att kommunstyrelsen förtydligar att punkten 6
endast gäller föreningarnas rätt till ersättning och att NVK inte har
någon rätt att stoppa Engelbrektsloppet, samt att punkten 10 förtydligas
så att det framgår att det är publiken som inte ska vistas inom området.
Ordföranden ställer ledningskontorets förslag och Bergmans
tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

Justerare
J-
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1. Kommunstyrelsen tar del av PM "Eskilsbacksfältet — Norberg
Banvallens sträckning av brytningsrummet (b3) i Storgruvan"
2. Kommunstyrelsen fastställer att skyddsåtgärder skall vidtas enligt
PM inklusive åtgärder för att möjliggöra sommaraktiviteter.
3. Styrelsen godkänner att utförandet av dessa skyddsåtgärder på
eget ansvar görs av Föreningen Engelbrektsloppet och Norbergs
Cykelklubb gemensamt. Föreningarna ansvarar för kostnaden
enligt av dem lämnad accept. Förslag till egenkontrollprogram
skall inges av föreningarna till Norra Västmanlands
Kominunalteknikförbund (NVK) före arbetenas påbörjande.
Egenkontrollen skall dokumentera att åtgärderna utförts i
enlighet med PM.
4. Uppdras åt NVK att kontrollera att egenkontrollen utförts i
enlighet med punkt 3.
5. NVK ges rätt att meddela eventuellt kompletterande krav för
genomförande inom aktuellt område samt träffa eventuella
behövliga avtal med anledning av evenemangsgenomförande.
6. Om området enligt NVK:s bedömning inte kan nyttjas för
arrangemangen har föreningarna ingen rätt till ersättning av
kommunen, NVK har dock inte någon rätt att stoppa ett
arrangemang.
7. Föreningarna ansvarar för underhåll av skyddsåtgärderna samt
för skötsel av spårområdet/banotnrådet.
8. Fordonstrafik är förbjuden på banvallen på sätt som anges i PM.
9. Uppdras- åt NVK att svara för regelbundna kontroller enligt PM
inom ramen för förbundets befintliga anslag. Där bör anges i PM
gäller ska.
10. Utöver skyddsåtgärder enligt PM skall grindvakter finnas vid
öppning för in- och utpassage till området under loppen för att
se till att allmänheten/publiken inte uppehåller sig i området.
Flaggspel eller liknande skall finnas längs
spårområdet/banområdet inom instängslat område som
markering till vad som får beträdas.
11. Kommunstyrelsen kan senare komma att ta ställning till
eventuellt andra och ytterligare åtgärder och
evenemangsskyddsåtgärder för området när gruvutredning 2
presenterats.
12. Ärendet får verkställas omgående.

Kopia till:
Föreningen Engelbrektsloppet
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Norbergs Cykelklubb
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Västmanland- Dalarna Miljö- och byggförvaltning
Bergskraft Bergslagen AB
Kommunchefen
Utvecklingsstrategen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 201 Tillsyn av sprängämnesprekursorer
Dnr 2015.0336.409

Sammanfattning av ärendet
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag, SFS 2014:799, samt ny
förordning, SFS 2014:880, om sprängämnesprekursorer, d.v.s. kemiska
ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med
andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen.
Den nya lagstiftningen, EU-förordning och svensk lagstiftning, anger
tillståndskrav för enskilda personer att fa tillgång till aktuella produkter
samt märkningskrav för dc ekonomiska aktörer som tillhandahåller
produkterna. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att dc
ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de
tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och salpeter
över vissa koncentrations-gränser. Kommunernas tillsyn gäller även att
märkningsbestämmelserna på förpackningarna med
sprängämnesprekursorer följs.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd hemställer att
kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg delegerar ansvaret
att bedriva den tillsyn som avses i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, § 6, till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, allmänna utskottet, 2015-11-25, § 150
Protokollsutdrag, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd,
2015-10-13, 5 78

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
Kommunfullmäktige delegerar ansvaret att bedriva den tillsyn som avses
i Lag om sprängämnesprekursorer SFS 2014:799, § 6, till VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(60)

N

ORBER

Norbergs Kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-1214

§ 202 Revidering av regler och avgifter för kommunal
förskola och fritidshem
Dnr 2015.0377.600

Sammanfattning av ärendet
Kommunens regler och riktlinjer för förskola och fritidshem reviderades
2008-11-01 och justerades 2010-07-01 utifrån lag om allmän förskola för
treåringar. Flera delar har sedan dess tillkommit och ändrats, t.ex. har
förvaltningen infört E-tjänst för ansökan om plats. Förvaltningen
föreslår även en förändring från kontraktplats till lovfritids.
Det är sju år sedan kommunens regler och riktlinjer för förskola och
fritidshem reviderades och flera förändringar har skett som kräver en
uppdaterad skrift om kommunens regler och avgifter. Förvaltningen
föreslår en ändring av det som i dag heter kontraktplats inom fritidshem
och som medför en kostnad för vårdnadshavaren på 600 kr per period.
Det är i dagsläget ingen som utnyttjar kontraktplats inom fritidshemmet.
Förvaltningen föreslår att istället införa lovfritids där vårdnadshavarna
ansöker om plats för de dagar under loven som de har behov och då
betalar 75 kr. per dag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, barn- och utbildningsutskottet 2015-11-26, 5 83

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förvaltningens förslag på ändrade regler
och riktlinjer för förskola och fritidshem.
Kommunfullmäktige godkänner förvaltningens förslag om ändring av
riktlinje om kontraktplats inom fritidshem till lovfritids med en avgift på
75 kronor per dag.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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§ 203 Tomter Norens västra strand
Dnr 2015.0171.214

Sammanfattning av ärendet
Förbundschefen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har
kommit in med en lägesrapport om genomförande av exploatering på del
av Klacken 1:25 vid Norens västra strand.
Av rapporten framgår bl.a. att projektet blivit försenat och dyrare än
kalkylerat, främst på grund av mycket berg. I prospektet uppgavs att
tomterna beräknas bli klara för försäljning före årsskiftet med möjlig
byggstart våren 2016. Tidplanen nu innebär att tomterna beräknas bli
klara för försäljning i slutet av januari men fortfarande med möjlig
byggstart våren 2016.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds tjänsteskrivelse,
inkommen 2015-12-07

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

Kopia till:
Akten

Justerare
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§ 204 Fastställande av utvecklingsmedel för 2016
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Sammanställning över reserverade och förbrukade medel för
kommunstyrelsens utvecklingsbudget 2015 -2017 redovisas i
handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde.
Posten åtgärder inom ramen för tillväxtprogrammet utgår för år 20162017 Sammanställningen behöver därför korrigeras.

Beslutsunderlag
Sammanställning över kommunstyrelsens reserverade och förbrukade
utvecklingsmedel för 2015 - 2017

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen avsätter inte 100 000 kronor per år till
åtgärder inom ramen för tillväxtprogrammet under 2016 - 2017.
2. Kommunstyrelsen fastställer fördelningen av utvecklingsmedel i
övrigt enligt de reservationer som gjorts.
Ordföranden ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen avsätter inte 100 000 kronor per år till
åtgärder inom ramen för tillväxtprogrammet under 2016 - 2017.
2. Kommunstyrelsen fastställer fördelningen av utvecklingsmedel i
övrigt enligt de reservationer som gjorts.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Tillväxtgruppen
Akten

Justerare.,

Utdragsbestyrkande

38(60)

NOR13ER
Norbergs Kommun

Sammanträdesprotokoll
Samrnanträdesdaturn
2015-12-14

Kommunstyrelsen

§ 205 Äskande av underskott 2015 från socialutskottet
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott har gett förvaltningen i uppdrag att äska
det preliminära underskottet som socialutskottet beräknas göra 2015.
Förvaltningen har under året haft ett omfattande arbete med att hantera
den stora inströmningen av ensamkommande barn som migrationsverket
anvisat till kommunen. Personalen på individ- och familjeomsorgen har
haft en oerhört ansträngd situation.
•

•

•

•

Förvaltningen har under året haft 1,2 årsarbetare utöver stat
under 6 månader som har arbetat med mottagande. Dessa uppgår
till en kostnad av ca 300 tkr.
Individ- och familjeomsorgens områdeschef har under sex
månader till 25% av sin tid fått arbeta med mottagandet vilket
uppgår till en kostnad om ca 90 tkr.
Förvaltningen har fått besked om avslag på ansökningar till
rnigrationsverket gällande placeringskostnader, kostnaden uppgår
till 446 tkr.
Då individ- och familjeomsorgen under året har låtit andra
arbetsuppgifter stå tillbaka för att hantera mottagandet kommer
det behövas extra resurser under 2016 för att arbeta ifatt.
Förvaltningen äskar till det 400 tkr.

Socialutskottets ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Att bevilja kommunstyrelsens socialutskott äskandet gällande
2016 motsvarande 400 der.
2. Att bevilja kommunstyrelsens socialutskott äskandet gällande
avslag från Migrationsverket om 446 tkr.
3. Att bevilja kommunstyrelsens socialutskott äskandet om det
preliminära underskottet avseende 2015.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, socialutskottet daterat den 26 november 2015

Yrkanden
Asa Eriksson (S) framställer följande yrkande:

Justerare
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1. Att äskandet gällande 2016 (punkten 1) behandlas i samband
med kommunchefens fördelning av de 40,6 miljoner kronor
Norbergs kommun får under 2015 — 2016 för att täcka
kostnaderna för det ökade flyktingmottagandet.
2. Kommunstyrelsen avslår äskandet i den del som avser avslag från
Migrationsverket (punkten 2).
3. Kommunstyrelsen bifaller äskandet i den del som avser det
preliminära underskottet om 390 tkr för 2015 (punkten 3).
Finansiering sker inom ramen för de 40,6 miljoner kronor
Norbergs kommun får under 2015 — 2016 för att täcka
kostnaderna för det ökade flyktingmottagandet.
Annika Hedberg Roth (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller
socialutskottets yrkanden på alla tre punkter.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Äskandet gällande 2016 motsvarande 400 tkr behandlas i
samband med kommunchefens fördelning av de 40,6 miljoner
kronor Norbergs kommun får under 2015 — 2016 för att täcka
kostnaderna för det ökade flyktingmottagandet.
2. Kommunstyrelsen avslår äskandet i den del som avser avslag från
Migrationsverket om 446 tkr.
3. Kommunstyrelsen beviljar äskandet i den del som avser det
preliminära underskottet om 390 tkr för 2015. Finansiering sker
inom ramen för de 40,6 miljoner kronor Norbergs kommun får
under 2015 — 2016 för att täcka kostnaderna för det ökade
flyktingmottagandet.

Kopia till:
Kommunchefen
Socialutskottet
Socialförvaltningen
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Jus terare
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§ 206 Samverkansorganisationer
Diis 2014.0130.141

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen fick den 11 november under allmänna utskottets
beredning ett uppdrag att kartlägga de medlemsorganisationer som
Norbergs kommun är medlemmar i Uppdraget hänger samman med
den förfrågan som inkommit om att återskapa någon form av Leader
Bergslagen.
Kommunchefen redovisar uppdraget och förslag på hur kommunen kan
gå vidare i frågan. Så snart ett konkret förslag angående återskapandet av
Leader Bergslagen kommer in kommer ärendet att hanteras av allmänna
utskottet.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse "Utvecklingsområden i Bergslagen",
daterad den 30 november 2015
Ledningskontorets tjänsteskrivelse "Organisationer där Norbergs
kommun är medlem", daterad den 30 november 2015

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av ledningskontorets tjänsteskrivelser.

Kopia till:
Allmänna utskottet
Kommunchefen
Kommunsekreteraren
Akten
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Idrottshallen
Dnr 2013.0149.821

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har inkommit från företrädare för Idrottshallsgruppen. I
skrivelsen föreslås att Norbergs kommun ska vara beställare av
idrottshallen och alltså den som skriver avtal med
byggnadsentreprenören.

Beslutsunderlag
Skrivelse från företrädare för idrottshallsgruppen, inkommen den 15
september 2015
Skrivelse från idrottshallsgruppen daterad den 24 mars 2015

Yrkanden
Kent Persson
yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund att projektera för en idrottshall i
kommunal ägo.
2. Kornrnunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
Kornmunalteknikförbund att återkomma med en drift- och
investeringskalkyl med utgångspunkt från den idrottshall som
idrottshallsgruppen föreslår.
_Asa Eriksson (S) yrkar bifall till Kent Perssons yrkande med det
förtydligandet att projekteringen ska avse en idrottshall som är i enlighet
med idrottshallsgruppens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Perssons och Erikssons yrkanden
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
Komtnunalteknikförbund att projektera för en idrottshall i
kommunal ägo. Projekteringen ska avse en idrottshall som är i
enlighet med idrottshallsgruppens förslag.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund att återkomma med en drift- och

jus terare
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investeringskalkyl med utgångspunkt från den idrottshall som
idrottshallsgruppen föreslår.

Kopia till:
Norra Västmanlands kornmunalteknikförbund
Kommunchefen
Idrottshallsgruppen
Akten

Justerare
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§ 208 Kartläggning av busshållplatser på kommunala
gator i Norberg
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Infrastrukturgruppen har gett Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) i uppdrag att kartlägga vilka hållplatser
på kommunala gator som är aktuella att anpassa med förhöjd kantsten så
att av- och påstigning kan fungera i samband med bussars "nigning".
NVK har inkommit med följande kartläggning.
Av bussarnas linjekartor framgår att linje 85 och 500 trafikerar
kommunala gator. Berörda hållplatser för linje 85 och 500 är:
1. Kornettgatan. Ingen åtgärd behövs. Hållplatserna har midja och
plats för "nigning".
2. Fågelvägen. Åtgärder behövs på två hållplatser. Kommer att
göras i samband med det planerade gatuarbetet med bl.a.
nyasfaltering under år 2015.
3. Engelbrektsgatan (Vårdcentralen), en hållplats på, bägge sidor om
gatan. Åtgärder behövs, förhöjd kantsten. Tillkommande kostnad
är 2 x 35 000 kronor.
4. Ringvägen, en hållplats. Är i behov av åtgärder med förhöjd
kantsten. Tillkommande kostnad är 35 000 kronor.
5. Esbjörnsvägen (Öjersbogården), en hållplats, i behov av åtgärder
med förhöjd kantsten. Tillkommande kostnad är 35 000 kronor.

Beslutsunderlag
Skrivelse från handläggare på Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund "Kartläggning av busshållplatser på
kommunala gator i Norberg" daterad den 20 augusti 2015

Yrkanden
Karin Dömstedt (V) yrkar att kommunen ska vidta föreslagna åtgärder
och att finansiering behandlas i samband med årsredovisningen för
Norbergs kommun.
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Dömstedts yrkande.

Justerare„

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kom runstyrelsen beslutar att föreslagna åtgärder ska vidtas och att
frågan om finansiering behandlas i samband med årsredoviningen för
Norbergs kommun.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare
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§ 209 Överenskommelse om mottagande av
asylsökande ensamkommande barn 2016
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande kommer att för Norbergs kommuns
räkning underteckna en ny överenskommelse med Migrationsverket om
mottagande av asylsökande ensamkommande barn 2016.
När ett ensamkommande barn ska anvisas en plats i en kommun görs
det utifrån fyra olika steg, i första hand anknytning. För att skapa en
jämn fördelning över landet fördelas platserna i kommunerna utifrån en
modell med fördelningstal där hänsyn bl.a. tas till kommunens tidigare
mottagande av ensamkommande barn.
I överenskommelsen för 2015 var fördelningarna i de fyra stegen fasta
och inte beroende av varandra. I den nya överenskommelsen kan
fördelningen i de olika stegen i påverka varandra.
Ytterligare en förändring som är på gång innebär att anvisningen enligt
steg 1 ändras på så sätt ett ensamkommande barn endast kan komma på
anknytning om det kan bo tillsammans med den de känner.

Beslutsunderlag
Muntlig information av socialutskottets ordförande Annika Hedberg
Roth (S) och kommunstyrelsens ordförande Asa Eriksson (S)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Kopia till:
Akten

Justerare
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Fyllnadsval avseende ledamot i kultur- idrottsoch fritidsutskottet
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Björn Larsson Björnbergs (S) avsägelse av uppdrag
som ledamot i kultur- idrotts och friddsutskottet så behöver fyllnadsval
förrättas.

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar att Christer Wallin (S), utses till ny ledamot i
kultur- idrotts- och fritidsutskottet på Björn Larsson Björnbergs tidigare
plats.

Beslut
Christer Wallin (S), utses till ny ledamot i kultur- idrotts- och
friddsutskottet på Björn Larsson Björnbergs tidigare plats för resterande
tid av mandatperioden.

Kopia till:
Christer Wallin
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare
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Fyllnadsval avseende personlig ersättare i
kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor/infrastrukturgruppen
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Björn Larsson Björnbergs (S) avsägelse av uppdrag
som personlig ersättare i kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor / infrastrukturgruppen så behöver fyllnadsval
förrättas.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Christer Wallin (S), utses till ny personlig
ersättare i kommunstyrelsens arbetsgrupp för infrastrukturfrågor /
infrastrukturgruppen på Björn Larsson Björnbergs tidigare plats.

Beslut
Christer Wallin (S), utses till ny personlig ersättare i kommunstyrelsens
arbetsgrupp för infrastrukturfrågor / infrastrukturgruppen på Björn
Larsson Björnbergs tidigare plats för resterande tid av mandatperioden.

Kopia till:
Christer Wallin
Kommunstyrelsens arbetsgrupp för
infrastrukturfrågor/infrastrukturgruppen
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten
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§ 212 Meddelanden
Skriftliga meddelanden
1. Socialutskottets protokoll, den 17 november 2015
2. Allmänna utskottets protokoll, den 25 november 2015
3. Barn- och utbildningsutskottets protokoll, den 26 november
2015
4. Informationsbrev om länstal från Länsstyrelsen Västmanlands
län, den 30 november 2015
5. Pressmeddelande från Migrationsverket, den 18 november 2015
6. Remiss - Departementspromemorian "Regionalt
utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlan.ds och
Norrbottens län (Ds 2015:53)
7. Ändrade datum för budgetberedningen i augusti 2015
8. Nyhetsbrev Region Västmanland

Muntliga meddelanden
1. Organisationen Företagarna vill genomföra ett pilotprojekt
liknande "Ung företagsamhet", men med vuxna asylsökande som
målgrupp. Kommunchefen har fått i uppdrag att hålla ett möte
med bl.a. Företagarna och folkhögskolan.
2. Det finns en intressent som är intresserad av att bygga flerfamilje-bostäder i Norberg. Ett möte med intressenten kommer
att äga rum i januari 2016.
3. Kommunstyrelsens ordförande har under tillväxtgruppens
senaste styrelsemöte framfört att det pågår
organisationsförändringar i Norbergs kommun där medel från
kultur- idrotts- och fritidsenheten omfördelats till
ledningskontoret. Detta kan innebära att ledningskontoret tar
över hela eller delar av tillväxtgruppens uppdrag-från-j-anuari
2017.
4. Johanna Odö (S) informerar om kösituationen inom skola och
förskola. Garantitiden om 4 månaders kö för barnomsorg hålls
och det finns i dagsläget inte någon kö till skolan.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
Akten

Justerare
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Ej verkställda beslut, socialtjänstlagen (SoL) och
lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Dnr 2015.0179.700

Sammanfattning av ärendet
Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 3 år
2015 finns ett icke verkställt beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, allmänna utskottets sammanträde 2015-11-25, § 139
Protokollsutdrag, socialutskottets sammanträde 2015-10-20, 5 205
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-12
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:
Kommunfullmäktige
Akten

jus terare
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§ 214 Gemensamma riktlinjer för arvode och ersättning
för gode män m.fl.
Dnr 2015.0268.191

Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen för V-Dala överförmyndarsamverkan har till Norbergs
kommun föreslagit att samverkanskommunerna Hedemora, Avesta och
Norberg ska ha gemensamma riktlinjer för arvode och ersättning till
gode män, förvaltare, förordnade förmyndare och gode män till
ensamkommande barn. Samverkanskommunerna Hedemora och Avesta
har redan infört gemensamma riktlinjer, vilka i viss mån skiljer sig från
Sveriges kommuner och landstings cirkulär, som Norbergs kommun
följer. Det som skiljer är månadsarvodets storlek.
Allmänna utskottet beslutade den 25 november 2015 att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande (KSO) att föra en diskussion med KSO i
samverkanskommunerna Avesta och Hedemora angående införandet av
gemensamma riktlinjer.
Kommunstyrelsens ordförande Asa Eriksson (S) redogör för sin
diskussion med KSO i samverkanskommunerna.

Beslutsunderlag
Muntlig komplettering från kommunstyrelsens ordförande
Protokollsutdrag, allmänna utskottet 25 november 2015, § 142
Protokoll från styrgruppsmöte för överförmyndarna i V-Dala
överförmyndarsamverkan, 11 augusti 2015
Tjänsteskrivelse från överförmyndarjurist/samordnare vid V-Dala
överförmyndarkansli, den 5 oktober 2015, "Gemensamma arvodes- och
ersättningsregler till ställföreträdare i V-Dala överförmyndarsamverkan
Protokollsutdrag från styrgruppsmöte för överförmyndarna i V-Dala
överförmyndarsamverkan, den 5 oktober 2015, §§ 11-12, 18, 24-25, 29
Styrgruppen för V-Dala överförmyndarsamverkans skrivelse den 11
augusti 2015, "Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män för
ensamkommande asylsökande barn"
Styrgruppen för V-Dala överförmyndarsamverkans skrivelse den 11
augusti 2015, "Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män,
förvaltare och förordnade förmyndare.

lus terare
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Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar V-Dala överförmyndarsamverkans förslag till
ändrade riktlinjer.

Jäv
Johanna Odö (S), Torsten Jansson (S) och Stig Holmberg (C) deltar inte i
handläggningen av ärendet p.g.a. jäv. Maryam Sheikh (S) ersätter Joanna
Ödö (S), Fredrik Johansson (V) ersätter Torsten Jansson (S) och AnnMarie Andersson (FP) ersätter Stig Holmberg (C).

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar följande riktlinjer för arvoden och
ersättningar till gode män för ensamkommande asylsökande barn:
1. Ersättning för gode män enligt 2 5 lagen (2005:429) för
ensamkommande barn ska från och med 1 januari 2016 utgå
under asylperioden med ett fast arvode om 6 % av
prisbasbeloppet per månad och uppdrag samt rätt till
kostnadsersättning enligt uppvisade utlägg och reseersättning
enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen. Till
asylperioden räknas en månad efter att barnet fått PUT, d.v.s. då
de skrivs ut från Migrationsverket.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp för
vad man haft kostnader och med vilka belopp. Bilersättning ska
styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte med
resan.
2. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet
att i förväg godkänna att en åtgärd vidtas som normalt inte ingår
inom ramen för godmansuppdraget. Då utgår en ersättning om
200 kronor per timme.
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer för arvoden och ersättningar
till gode män och förvaltare fastställs i enlighet med Sveriges kommuner
och Landstings cirkulär 07:74 vad avser bevaka rätt, förvalta egendom,
sörja för person och rese- och kostnadsersättningar, med nedanstående
undantag:
1. Normalarvode per år för att förvalta egendom enligt kategori 1
och 2 uppgår till 11 % av prisbasbeloppet och kategori 3 till 16 %
av prisbasbeloppet.

Justerare
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2. Normalarvode per år för att sörja för person enligt kategori 1
uppgår till 11 % av prisbasbeloppet, kategori 2 till 16 % av
prisbasbeloppet och kategori 3 till 21 % av prisbasbeloppet.
Såsom "andra kontakter" enligt kategori 3 likställs telefonsamtal
och stass.
3. Vid speciella händelser utöver de normalt förekommande vad
gäller bevaka rätt, t.ex. lägenhetsavveckling, försäljning av
fastighet eller bostadsrätt, boutredning och arvskifte, kontakter
med fordringsägare, skuldsanering, medverkan vid
domstolsförhandlingar, förlikningsavtal och annat renodlat
kvalificerat juridiskt arbete, utgår ett timarvode på 200 kronor per
timme. Om sakkunnig anlitas som god man eller förvaltare, kan
annan ersättning utgå.
4. Om särskilda skäl föreligger, och gode mannen och förvaltaren i
förväg erhållit samtycke till åtgärden från överförmyndarkansliet,
har överförmyndarkansliet möjlighet att bevilja ersättning för
uppdrag som normalt inte ingår i uppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme.
5. Kostnadsersättning beviljas om gode mannen/förvaltaren kan
visa upp vad man har haft för kostnader och med vilka belopp.
Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg
och syfte med resan.
6. Arvoden- ersättningar till förordnade förmyndare och
medförmyndare utgår enligt dessa riktlinjer med undantag av
förordnade förmyndare inom ramen för uppdraget som särskild
förordnad vårdnadshavare, som regleras i särskild ordning i
respektive kommun.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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Belysning till företagsskylt vid Spännarhyttans
industriområde - principdiskussion
Dnr 2015.0414.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen (TVG) är ofta ute och träffar företagare som ibland
kommer med önskemål och synpunkter, vilka TVG vidarebefordrar till
kommunen. En fråga som vid ett flertal tillfallen 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 i dagsläget en konkret förfrågan gällande belysning till en
företagsskylt vid Spännarhyttans industriområde.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport från kommunchefen

Yrkanden
Annika Hedberg Roth (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunchefen att senast i maj 2016 presentera ett förslag till
principbeslut avseende hanteringen av ärenden gällande skyltar.
Kent Persson (V) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att ta kontakt med företagen 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.
Ordföranden ställer Hedberg Roths och Perssons förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
dessa.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att senast i maj
2016 presentera ett förslag till principbeslut avseende hanteringen
av ärenden gällande skyltar.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
ta kontakt med företagen 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.

Kopia till:
Kommunchefen
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunsekreteraren
Akten

Justerare
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§ 216 Fördelningen av extra anslag för kostnader för
flyktingmottagandet
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Den 16 november 2015 uppdrog kommunstyrelsen åt kommunchefen
att upprätta ett förslag till grov fördelning av de 40,6 miljoner kronor
som Norbergs kommun kommer att tilldelas under 2015 och 2016 på
grund av ökade kostnader för flyktingmottagandet.
Kommunchefen har, efter dialog med företrädare för kommunens
sektorer och enheter, upprättat ett förslag till grov fördelning
innefattande tre huvudkategorier; "Behov av verksamhetslokaler",
"Behov av kompetensutveckling av personal" och "Integrationsinsatser i
övrigt under 2015-2016. Under varje kategori finns ett antal delposter
som baserar sig på de behov som framförts från företrädare för
kommunens olika sektorer och enheter.

Beslutsunderlag
Muntlig komplettering av kommunchefen
Kommunchefens tjänsteskrivelse, den 2 december 2015 "Fördelning av
extra medel för asylmottagande"

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Att de tillfälliga statliga medlen för 2015 och 2016 fördelas
utifrån den faktiska merkostnaden Norbergs kommun har haft
för asylmottagandet 2015 och 2016.
2. Att kommunchefen undersöker möjligheten till att inrätta en
integrationsfond med syfte att långsiktigt arbeta med integration
av nyanlända i Norberg.
3. Att kommunchefen återkommer med förslag på
kostnadsfördelning av övriga insatser enligt de tre rubrikerna.
Asa Eriksson (S) yrkar bifall till Perssons förslag.
Ordföranden ställer Perssons förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Att de tillfälliga statliga medlen för 2015 och 2016 fördelas
utifrån den faktiska merkostnaden Norbergs kommun har haft
för asylmottagandet 2015 och 2016.
2. Att kommunchefen undersöker möjligheten till att inrätta en
integrationsfond med syfte att långsiktigt arbeta med integration
av nyanlända i Norberg.
3. Att kommunchefen återkommer med förslag på
kostnadsfördelning av övriga insatser enligt de tre rubrikerna.

Kopia till:
Ledningskontoret
Akten

Justerare
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§ 217 Ändring av riktlinjer för uthyrning av bostäder
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 etableringssystemet och det är nästan omöjligt att få ett hyreskontrakt
om personen inte kan visa att hen har en inkomst.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2015, § 167, att föreslå
kommunfullmäktige att riktlinje la) i "Riktlinjer för uthyrning av
bostäder och lokaler vid NVK" ändras på så sätt att "sökanden skall
kunna risa att hen kommer att ha någon form av inkomst som bedöms vara
av den storleksordning att hyran kan erläggas efter ingånget kontrakt , eller
a-kassa med minst 6 månader kvar att stämpla".
Korrnnunfnllrnäktige beslutade den 7 december 2015, § 166, att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen på grund av tillkommande
material i form av en tjänsteskrivelse från förbundschefen för Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK).

Beslutsunderlag
Skrivelse från förbundschef Harold Nilsson, NVK, inkom den 7
december 2015
Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2016 § 167
Protokollsutdrag från allmänna utskottets sammanträde den 28 oktober
2015, 5 131

Yrkanden
Stig Bergman (V) yrkar att kommunstyrelsen ger NVK i uppdrag att
snarast se över sina riktlinjer för uthyrning av bostäder i samråd med
företrädare för medlemskommunerna samt återkomma med förslag på
ändring.
Kent Persson (V) och Annika Hedberg Roth (S) yrkar bifall till
Bergmans yrkande
Johanna Odö (S) yrkar att NVK:s förbundschef bjuds in till
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2016.
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Ordförande ställer Bergmans och Odös förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Norra Västmanlands
Kommunalförbund att snarast se över sina riktlinjer för
uthyrning av bostäder i samråd med företrädare för
medlemskommunerna, samt återkomma med förslag på ändring.
2. Kommunstyrelsen bjuder in förbundschefen för Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund till kommunstyrelsens
sammanträde den 8 februari 2016.

Kopia till:
Norra Västmanlands komrnunaltelmikförbund
Kommunchefen
Kommunsekreteraren
Akten

Justerare
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Riktlinje för försäljning eller uthyrning av
kommunal kanalisation för fiber
Dnr 2015.0402.534

Sammanfattning av ärendet
Förbundschefen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK),
har den 24 november 2016 inkommit med en skrivelse till kommunchefen i
fråga om eventuella riktlinjer för försäljning eller uthyrning av kommunal
kanalisation för fiber. Med i skrivelsen redovisad bakgrund önskar NVK ha
direktiv hur framställningar om köp skall prövas, om ett tydliggörande att NVK
själv äger besluta i dylika frågor efter egen bedömning utifrån förutsättningarna
i varje enskilt fall eller om kommunen på något sätt ska höras.
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen som riktlinje meddelar NVK
att de själva äger besluta i dylika frågor efter egen bedömning utifrån
förutsättningarna i varje enskilt fall då de då effektivt på ett övergripande sätt
kan hantera frågan i samband med övriga frågor i fibreringsarbetet av Norbergs
kommun.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse, 9 december 2015 "Riktlinje för
försäljning eller uthyrning av kommunal kanalisation för fiber"
Skrivelse från NVK:s förbundschef "Eventuella riktlinjer för försäljning
eller uthyrning av kommunal kanalisation för fiber"

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget i ledningskontorets
tjänsteskrivelse.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund själva äger besluta om försäljning och
uthyrning av kommunal kanalisation för fiber efter egen bedömning
utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Kommunchefen
Styrdokument
Akten

Justerare
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