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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 106

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande ändringar och tillägg:
Punkt 20: Extra ärende, begäran om utökad borgen, Vafab miljö.

Kopia till:
--

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(27)

Sammanträdesprotokoll
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§ 107

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Framtidens företagare, projektrapport
Muntlig rapport från Charlotte Strengbom som var projektledare för projektet Framtidens företagare som genomfördes under sommaren.
Projektet hade en totalbudget på 250 000 kronor, varav 50 000 kronor gick
till Norberg.
Till projektet fanns 70 sökande till 17 platser. Från Norberg deltog 7 deltagare. Syftet är att skapa en pre-UF-känsla (ung företagare) där deltagarna
uppmuntras att planera, utveckla och driva sina affärsidéer på ett affärsmässigt sätt och utveckla ett gott entreprenörskap.
Viktiga värden har varit att få kunskap i företagsamet, bygga kontaktnät och
känna sig trygga inför kommande arbetsintervjuer. Deltagarnas personliga
utveckling har varit en av de stora vinsterna. Det är viktigt med såväl bättre
självförtroende som självkänsla, att våga tro på sig själv och sina idéer.
En skriftlig projektrapport ska vara klar till den 30 september år 2016.

Kopia till:
--

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 108

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Arbetsmarknaden i Norberg

Katarina Yng, Jens Westerberg och Malin från Arbetsförmedlingen i Fagersta
presenterade en bild av arbetsmarknaden i Norberg.
Det finns ett bra inflöde av nyanmälda platser i Norberg. Den öppna arbetslösheten är 10,6% i jämförelse med övriga riket. Bland ungdomar mellan 1824 år är arbetslösheten i Norberg 23,3% (128 ungdomar)
Av Norbergs 28 ungdomar som är med i etableringen är 78-80% utrikesfödda. Många saknar gymnasiekompetens.
Särskilda insatser behövs för att minska framför allt ungdomsarbetslösheten.
En del i detta är att anställningsstödet ökas med 60% under 3 år, särskilda
pengar till funktionshindrade och ungdomar med särskilda behov ska prioriteras.

Kopia till:
--

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 109

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Information pensionsfrågor
Stefan Granqvist, Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning informerar om
pensioner i Norbergs kommun ur ett arbetsgivarperspektiv.
Pensionen kan delas in i tre delar:
1. Ansvarsförbindelse
2. Skuld i balansräkning
3. Individuell del - avgiftsbestämd ålderspension tjänstepension
Pensionsskulden beräknas öka från 17 mkr till 20,3 mkr år 2019

Kopia till:
--

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Ny VA-taxa fr o m 2016-10-01
Dnr 2016.0219.346

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Norberg beslutade den 14 december 2015, § 199, att
uppdra åt Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK)att ta fram
förslag till höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, till en nivå
som motsvarar nivån grannkommunerna.
VA-verksamheten i Sverige är ett sk naturligt monopol som innebär att huvudmannen själv får bestämma sin egen taxa.
NVK har tagit fram förslag där kommunstyrelsen i Norbergs kommun föreslås överlämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ändring av anläggnings- och förbrukningsavgifter i taxa för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr o m 2016-10-01 samt att besluta om justering av anläggningsavgifterna respektive brukningsavgifterna i va-taxan var för sig och således protokollföra besluten i var sin paragraf.

Beslutsunderlag
Norra Västmanland Kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll den
13 juni 2016, § 154
Tjänsteskrivelse NVK daterad den 13 juni 2016
Tjänsteskrivelse NVK daterad den 10 juni 2016, förslag tll ändring av anläggnings- och förbrukningsavgifter

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) och Kent Persson (V) yrkar bifall till Norra Västmanland
Kommunalteknikförbunds (NVK) förslag om justering av anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna.
Lars Persson (PNF) yrkar på återremiss till NVK.
Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller senare.
Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag faller Perssons yrkande
om återremiss och Eriksson m fl yrkande ställa mot avslag.
Om kommunstyrelsen beslutar att frågan ska avgöras senare faller Eriksson
m fl yrkande om bifall och Perssons yrkande ställs mot avslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Forts § 110
Kommunstyrelsen godkänner förslag till propositionsordningen.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons m fl yrkande om bifall till NVKs förslag.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige att besluta
Anta förslag till ändring av anläggnings- och förbrukningsavgifter i taxa för
Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr o m
2016-10-01
Besluta om justering av anläggningsavgifterna respektive brukningsavgifterna
i va-taxan var för sig och således protokollföra besluten i var sin paragraf.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Lars Persson (PNF), Lars Gustavsson (PNF),
Stefan Vestling (SD) och Nancy Ibarra (V)

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§.111

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Ny renhållningstaxa från och med 2017-01-01
Dnr 2016.0237.406

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har beslutat att överlämna ansvaret för avfallshanteringen
till VafabMiljö Kommunalförbund, även om viss administration finns kvar
hos NVK, har VafabMiljö tagit fram förslag till avfallstaxa för 2017. Tidigare
har kommunicerats att en generell höjning om 5 % behövs för att täcka förbundets kostnader. Bifogade dokument utgör förslag till avfallstaxa med
denna höjning.
Utöver den generella höjningen har vissa mindre justeringar gjorts för att fylla
i luckor och likrikta hanteringen:
- Tillagt hämtningsintervall 2 ggr/vecka för matavfall och restavfall samt 1
och 2 ggr/vecka för osorterat köksavfall från flerbostadshus.
- Tillagt hämtningsavgift för grovavfall och farligt avfall för den som saknar möjlighet att lämna på Återbruket.
- Tillagt avgift för överfull eller för tung behållare, vilket tidigare inte varit
specificerat.
- Vissa tjänster för tömning av avloppsbrunnar och fettavskiljare har tidigare beställts hos och fakturerats av entreprenören. Denna speciella hantering tas bort så att detta istället hanteras på samma sätt som ordinarie
tömning, sop- och latrinhämtning och dylikt.

Beslutsunderlag
Förslag från VafabMiljö, renhållningstaxa för Norbergs kommun inklusive
avgiftsbilaga, inkommen den 27 juni 2016

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslag om ny renhållningstaxa fr o m 1 januari år 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Godkänna förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2017.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Ordförandebeslut, ersättare i olika organ för Åsa
Eriksson 2016-08-15--2016-09-05
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunfullmäktige 2016-06-20 § 107 har entledigat
Åsa Eriksson från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande från den 15
augusti 2016, har Åsa Eriksson i egenskap av kommunstyrelsens ordförande
fattat följande beslut som gäller från den 15 augusti 2016 fram till ordinarie
kommunstyrelsesammanträde den 5 september 2016:
Johanna Odö utses att representera Norbergs kommun i följande forum:
VKL styrelse
Länsdelssamråd Folkhälsa
Länsdelssamråd Kollektivtrafik
Johanna Odö är under samma period en av Norberg kommuns representanter i Kollektivtrafikberedningen.
Johanna Odö utses under samma period till ordförande i Näringslivsrådet,
sammankallande i lokala BrÅ och sammankallande i kommunstyrelsens infrastrukturgrupp.
Johanna Odö utses under samma period till vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott, KSAU.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut daterat den 8 augusti 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna fattat ordförandebeslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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11(27)

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Delegationsbeslut, firmateckning
Dnr 2016.0003.901

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträdde den 20 juni 2016 entledigades Åsa Eriksson som kommunstyrelsens ordförande och Johanna Odö utsågs i fyllnadsvas till
ny ordförande i kommunstyrelsen fr o m den 15 augusti 2016. Nuvarande ordförandebeslut behöver därför ersättas med nytt beslut.
Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning bilaga 3, delen bemyndigandeförteckning beslutade Johanna Odö enligt nedanstående.
Att bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö med vice ordföranden Kent Persson som ersättare och med kontrasignering av kommunchef
Hannu Högberg med personalchef Anita Karlsson som ersättare att teckna
kommunens firma, innefattande även borgensförbindelser, lånereverser, köpekontrakt, köpebrev och övriga rättsliga förbindelser som beslutats av
kommunstyrelsen eller dess allmänna utskott eller innebär verkställighet av
beslut av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut daterat 2016-08-18

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av beslut om firmatecknare för Norbergs kommun.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning, NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 114

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Äskande av investeringsmedel till socialförvaltningen
för inköp av sängar och madrasser 2016
Dnr 2015.0233.705

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har behov av investeringsmedel för inköp av sängar och
madrasser till särskilt boende.
Socialförvaltningen har gjort en inventering av sängar och madrasser på särskilt boende. Av 86 sängar är 36 utdömda vid senaste besiktningstillfället.
Sängarna är så gamla att reservdelar inte går att skaffa. Madrasserna i samtliga
86 sängar är 10 år eller äldre och behöver bytas.
Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen bevilja socialförvaltningen 500 000 kronor av investeringsmedel för inköp av sängar och
madrasser med tillbehör till särskilt boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-01
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 14 juni 2016, § 134.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) och Kent Persson (V) yrkar bifall.
Kent Persson (V) lämnar tilläggyrkande att finansiering sker över resultatet
genom tillfällig ramhöjning för socialutskottet med 425 tkr år 2016.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Bifalla Socialutskottets yrkande om investeringsmedel för inköp av sängar
och madrasser att finansieras över resultatet genom tillfällig ramhöjning av
socialutskottets budget med 425 tkr år 2016.
Kopia till:
Kommunstyrelsens socialutskott, L Eriksson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Revidering av delegationsordning
Dnr 2016.0229.750

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott föreslår revision av delar i socialförvaltningens delegationsordning, ärende nr 6 föräldrabalken. Revidering avser 6.1, 6.2,
och 6.8.
Kommunstyrelsen föreslås godta förslag på revidering av delegationsordningen avseende 6.1, 6.2, och 6.8.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-03
Kommunstyrelsens socialutskott sammanträdesprotokoll 2016-06-14, § 168
Delegationsordning för socialutskottets ansvarsområde

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna förslag på revidering av delegationsordningen avseende 6.1, 6.2,
och 6.8.

Kopia till:
Socialförvaltningen, L Eriksson
Områdeschef IFO, M Dickfors
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§116

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, rapport
Dnr 2016.0227.190

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas verksamhet och ska
inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska granskas om
handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Ls ska alltid
koontrollera dels registret över ärenden enligt föräldrabalken, dels stickprovsvis utvalda akter.
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen och
redovisar resultatet i särskilt protokoll.
Granskningen redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Följebrev till genomförd granskning, 2016-07-07 från Länsstyrelsen i Dalarnas län
Protokoll från genomförd inspektion, 2016-07-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att ta del av protokoll från genomförd granskning

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-05

Uppföljning internkontroll 2015
Dnr 2015.0119.901

Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollplanen för kommunstyrelsens utskott skall årligen följas
upp och rapporteras till kommunstyrelsen.
Uppföljning av 2015 års internkontroll är inrapporterad och redovisad av
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet och kommunstyrelsens Barn- och utbildningsutskott. Uppföljningsrapporter saknas för kommunstyrelsens allmänna
utskott och kommunstyrelsens socialutskott.
Uppföljningsärendet återremitterades för komplettering så att samlad uppföljningsrapport för 2015, för hela kommunstyrelsen, kan redovisas.
Utöver godkännande av uppföljningsrapporten för 2015 föreslås att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram internkontrollplan för år 2017
samt att kommunledningskontoret och respektive utskott beaktar rekommendationer och synpunkter som framkommer i rapporten.

Beslutsunderlag
Kommunchefenstjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2016
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott, sammanträdesprotokoll den 25 maj, § 30
Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2016
Kommunstyrelsens Barn- och utbildningsutskott, sammanträdesprotokoll
den 23 februari 2016, § 4.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten och att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram internkontrollplan för år 2017 samt att
kommunledningskontoret och respektive utskott får i uppdrag att beakta rekommendationer och synpunkter som framkommer i rapporten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Forts § 117

Kopia till:
Kommunchefen
Kommunstyrelsens Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, I Nord
Kommunstyrelsens Barn- och utbildningsutskottet, I Nord
Kommunstyrelsens Sociala utskott, L Eriksson
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning, K Berglund
Beredskapssamordnaren, A Nilsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsens från 1 januari 2017
Dnr 2015.0095.900

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-13 beslutades att ett nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen skulle tas fram, för att träda i kraft
den 1 januari 2017. Ändringarna i det nya reglementet har gjorts med anledning av förändringar i organisationen.
Vid sammanträdet 2016-06-13, § 88 beslutades att Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, Kifu, läggs ner och att all nuvarande verksamhet övergår i ett
nytt utskott. Det nya utskottet ska bli ett Demokrati- och samhällsutvecklingsutskott, som också ska hantera andra områden utöver de som Kifu tidigare hanterat. Följaktligen behöver ändringar göras i kommunstyrelsens reglemente, för att dokumentet ska stämma överens med organisationens utformning från och med den 1 januari 2017. Bilagt förslag till nytt reglemente
innehåller sagda ändringar, samt en uppdatering rörande Social verksamhet.
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
anta förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2017
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) med Tove Winqvist (S) yrkar på återremiss för att förtydliga
ansvarfördelningen inom kommunstyrelsens olika utskott.
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunchefen för förtydligande av ansvarsfördelningen inom kommunstyrelsens olika utskott.
Kopia till:
Kommunchefen, H Högberg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Årsredovisning 2015, Thorshammars Werkstads
Aktiebolag
Dnr 2016.0224.107

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB har upprättat en årsredovisning för perioden 1
januari – 31 december 2015. Resultatet för år 2015 uppgår till 1 297 kronor.
Den ansamlade förlusten uppgår till – 52 911 kronor.
Revisionen, som utförts av utsedd lekmannarevisor, har inte givit anledning
till anmärkning.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse år 2015, daterad den 28 juni år 2016
Protokoll från ordinarie bolagsstämma den 29 juni 2016
Årsredovisning Thorshammars Werkstads Aktiebolag 2015

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads Aktiebolags årsredovisning för år 2014 och revisionsberättelse.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 120

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Årsredovisning 2015, Norra Västmanlands
samordningsförbund
Dnr 2016.0184.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands samordningsförbund har inkommit med årsredovisning
för januari-december år 2015. Verksamheten visar ett resultat på 1 215 tkr.
Tillsammans med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 2 479 tkr vid
ingången av år 2016.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands samordningsförbunds årsredovisning 2015, inkommen
den 12 maj 2016.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Norra Västmanlands samordningsförbunds
årsredovisning för 2015.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 121

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Löpande bidrag, Brottsofferjouren
Dnr 2016.0249.906

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 18 november 2013 att Finansiera bidrag till Brottsofferjouren med 27 tkr/år tillsvidare samt att finansiering sker ur anslag för medlemsavgifter.
I skrivelse daterad 2016-08-15 ansöker Brottsofferjouren om verksamhetsstöd för 2017.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Brottsofferjouren daterad den 15 augusti 2015
Kommunstyrelsens protokoll den 18 november 2013, § 167
Allmänna utskottets protokoll den 30 oktober 2013, § 13

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anslå 27 tkr till Brottsofferjouren för verksamhetsåret 2017 att finansieras ur anslag för medlemsavgifter.

Kopia till:
Brottsofferjouren
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§122

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Fyllnadsval av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens allmänna utskott, KSAU
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson(S) och Johan Stråhle (S) har avsagt sig sina ordinarie platser i
kommunstyrelsens allmänna utskott. Därför behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår Johanna Odö (S) och Olle Rahm (S) som ordinarie
ledamöter i kommunsstyrelsens allmänna utskott efter Åsa Eriksson(S) och
Johan Stråhle (S).

Beslut
Till ordinarier ledamöter i kommunsstyrelsens allmänna utskott utses i fyllnadsval Johanna Odö (S) och Olle Rahm (S) intill dess att val förrättas nästa
gång.

Kopia till:
Åsa Eriksson (S)
Johan Stråhle (S)
Johanna Odö (S)
Olle Rahm (S)
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§123

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens
allmänna utskott, KSAU
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Johanna Odö (S) och Olle Rahm (S) är utsedda som
ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens allmänna utskott behöver fyllnadsval
förrättas av två ersättare till utskottet.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår sig själv och Christer Wallin (S) som ersättare i
kommunstyrelsens allmänna utskott.

Beslut
Till ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott utses i fyllnadsval Åsa
Eriksson (S) och Christer Wallin (S) fram till dess att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Åsa Eriksson (S)
Christer Walllin (S)
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§124

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Fyllnadsval av ersättare i rådet för äldre och
funktionsnedsatta, RÄF
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Åsa Eriksson (S) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
RÄF behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår Johanna Odö (S) som ersättare i RÄF.

Beslut
Till ersättare i rådet för äldre och funktionsnedsatta utses i fyllnadsval Johanna Odö (S) intill dess att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Johanna Odö (S)
Rådet för äldre och funktionsnedsatta
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§125

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Valärenden
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunfullmäktige 2016-06-20 § 107 har entledigat
Åsa Eriksson från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande från den 15
augusti 2016, har Åsa Eriksson i egenskap av kommunstyrelsens ordförande
fattat följande beslut som gäller från den 15 augusti 2016 fram till ordinarie
kommunstyrelsesammanträde den 5 september 2016:
Johanna Odö utses att representera Norbergs kommun i följande forum:
VKL styrelse
Länsdelssamråd Folkhälsa
Länsdelssamråd Kollektivtrafik
Johanna Odö är under samma period en av Norberg kommuns representanter i Kollektivtrafikberedningen.
Johanna Odö utses under samma period till ordförande i Näringslivsrådet,
sammankallande i lokala BrÅ och sammankallande i kommunstyrelsens infrastrukturgrupp.
Johanna Odö utses under samma period till vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott, KSAU.
Kommunstyrelsen behöver med anledning av att ordförandebeslutets tidsbegränsning besluta om fyllnadsval till samtliga uppdrag enligt ovan

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut daterat den 8 augusti år 2016

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att Johanna Odö utses till samtliga uppdrag enligt ordförandebeslutet.

Beslut
Johanna Odö (S) utses i fyllnadsval, intill dess att val förrättas nästa gång, till
följande uppdrag:

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Forts § 125
Att Representera Norbergs kommun i följande forum:
-

Representera Norbergs kommun i VKL styrelse
Representera Norbergs kommun i Länsdelssamråd Folkhälsa
Representera Norbergs kommun i Länsdelssamråd Kollektivtrafik
En av Norberg kommuns representanter i Kollektivtrafikberedningen.
Ordförande i Näringslivsrådet, sammankallande i lokala BrÅ och sam
mankallande i kommunstyrelsens infrastrukturgrupp.
Vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott, KSAU.

Kopia till:
Johanna Odö (S)
VKL styrelse
Länsdelssamråd Folkhälsa
Länsdelssamråd Kollektivtrafik
Kollektivtrafikmyndigheten
Näringslivsrådet
Löneadministration, S Grönberg
Enhet administration
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 126

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Meddelanden
Skriftliga meddelanden
-

Kommunstyrelsens arbetsgrupp för infrastrukturfrågor, sammanträdesprotokoll den 4 maj år 2016
Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll den 14 juni år
2016
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, sammanträdesprotokoll
den 16 augusti år 2016

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av skriftliga meddelanden.

Kopia till:
--

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(27)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 127

27(27)

Sammanträdesdatum
2016-09-05

Utökad borgen VafabMiljö, extra ärende
Dnr 2015.0020.450

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att VafabMiljö har behov av utökat borgensåtagande kallades till ett medlemsråd den 29 januari 2016.
Enligt det konsortiavtal som gäller mellan medlemskommunerna i VafabMiljö
Kommunalförbund ska frågor som är av principiell beskaffenhet eller av
större vikt samrådas i ett medlemsråd innan respektive kommunfullmäktige
tar ställning i frågan. Varje medlemskommun ska till medlemsrådet utse en
representant från kommunstyrelsen. Medlemsrådet har inte någon beslutanderätt och är inte heller företrädare för kommunerna.
Åsa Eriksson (S) har den 17 juni år 2016deltagit i samråd om utökad borgen
och föreslår att den framställan som kommer föreläggs kommunstyrelsen
direkt med förslag till bifall.
Den framställan som inkommit till kommunen innebär ett utökat borgensåtagande för Norbergs kommun från 8,2 mkr till totalt 12,9 mkr. Norbergs procentuella andel av borgensåtagandet är 1,99%

Beslutsunderlag
VafabMiljö skrivelse, Begäran om kommunal borgen den 23 augusti år 2016
VafabMiljö skrivelse, Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö, den 3
juni år 2016
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari år 2016, § 16

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till utökat borgensåtagande
till VafabMiljö.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

