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§ 83 Fastställande av dagordning 
 
Föredragningslistan justeras på följande sätt:  
 
Punkt 4  Redovisning av intäkter och kostnader, nyanlända/integration  
 
Punkt 5  Förslag till fördelning utökad schablon integration  
 
Punkt 6  Beslut om ansökningar integrationsprojekt  
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 84 Information från Kommuninvest 
 
Mathias Bokenblom från Kommuninvest var inbjuden för att presentera delar av 
rapporten ”Demokratisk analys – en bärkraftig kommunstruktur”. I SCB:s rap-
port redovisas befolkningsutveckling och hur olika trender påverkat denna i och 
utanför storstadsregioner. 
 
Utifrån det statistiska underlaget för befolkningsutveckling inom och utanför 
storstadsregioner och större städer från 1970-talet fram till 2015 och med utblick 
till 2035 visar SCB:s prognos: 
- Befolkningstillväxt i större delen av landet 
- 69 kommuner med färre än 10 000 invånare 2035 
 
Ett alternativt scenario är: 
- Fortsatt urbaniseringstrend 
- 85 kommuner med färre än 10 000 invånare 2035 
 
Utmaningarna är relativt lika antingen det blir ökande befolkning eller mins-
kande befolkning. För båda alternativen är investeringar och kompetensförsörj-
ning utmaningar. För en ökande befolkning är också förvärvsfrekvensen en ut-
maning medan det är åldersstrukturen som är utmaningen för en kommun med 
minskande befolkning. 
 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 85 Redovisning av intäkter och kostnader, nyan-
lända/integration 
Dnr 2016.0187.130 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande redovisar kommunstyrelsens soci-
alutskott (SU) och kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott intäkter och 
kostnader rörande nyanlända/integration.  
 
De frågor som önskas besvarade är: 
- Vilka statliga ersättningar respektive verksamhet får för asylsökande 

barn/ensamkommande barn/nyanlända som skriver sig i kommunen.? 
- Hur fördelas och används dessa penar idag? 
- Om det blir överskott, hur används det? 
- Om pengarna inte räcker, hur hanteras det? 
- Vilka förändringar är önskvärda i ersättningssystemet? 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning vid kommunstyrelsens sammanträde av Ann-Christine 
Rask och Liselotte Eriksson Socialförvaltningen samt Ingrid Nord Barn och 
utbildningsutskott 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad den 10 juni 2016 
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott sammanträdesprotokoll, daterat 
den 24 maj 2016, § 25 
Ordförandebeslut från kommunstyrelsens socialutskott daterat den 27 maj 2016. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen tar del av redovisningen samt att 
kommunstyrelsens socialutskott får i uppdrag att till budgetberedningen i augusti 
presentera en treårsplan för hur bufferterade medel ska användas. 
 
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att ta del av redovisningen samt att ge Socialutskottet i uppdrag att till budget-
beredningen i augusti presentera en treårsplan för hur bufferterade medel ska 
användas. 
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Kopia till: 
 
Socialutskottet, L Eriksson 
Akten 
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§ 86 Förslag till fördelning utökad schablon integration 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet samt socialutskottet har fått i uppdrag att i sam-
råd genomföra en behovsinventering samt ta fram fördelningsnyckel som anger 
fördelning av den ökade schablonersättningen från den 1 januari 2016. 
 
Socialförvaltningen är mottagare av schablonersättningen för alla individer som 
omfattas av förordningen 2010:1122, statlig ersättning för insatser för vissa ut-
länningar. Ersättning utgår på individnivå för både barn och vuxna. 
 
Socialförvaltningen är mottagare av ersättningen som utbetalas till förvaltningen 
under en tvåårsperiod. Det innebär att sektor barn- och utbildning behöver äska 
medel vid flera tillfällen för att erhålla fullt bidrag för barn som är inskrivna hela 
perioden. Det totala belopp som föreslås till fördelning utgör 50 % av schablo-
nersättningen per barn. Barn- och utbildningsutskottet äskar medel i maj för de 
barn som varit inskrivna under vårterminen. För barn inskrivna under höstter-
minen äskas medel i november. 
 
Förslag till fördelning av schablonersättning, som betalas ut kvartalsvis i efter-
skott, avser personer som är registrerade hos Migrationsverket, beviljats uppe-
hållstillstånd och är folkbokförda i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2016 
Tjänsteskrivelse från Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen 
daterad den 1 juni 2016 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag till fördelning:  
 
1. Fastställa fördelningen mellan SU och BUU gällande barn i förskola och 

grundskola med 50 % av 2016 års schablonersättning enligt förslag. 
2. Fastställa fördelning mellan SU och NVU gällande gymnasieelever 16-19 år 

med 50 % av 2016 års schablonersättning för inskrivna i NVU:s verksamhet 
enligt förslag. 

3. Fastställa fördelningen mellan SU och NVU gällande 50 % av 2015 års scha-
blonersättning för inskrivna i NVU:s verksamhet SFI. 
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Ordförande påpekar att punkt 2 är något som måste diskuteras med övriga ägar-
kommuner till NVU. Om de inte gör samma bedömning av tillskott till NVU 
blir punkt 2 en omfördelning inom Norbergs kommuns anslagstilldelning.  
 
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Fastställa fördelningen mellan SU och BUU gällande barn i förskola och 

grundskola med 50 % av 2016 års schablonersättning enligt förslag. 
2. Fastställa fördelning mellan SU och NVU gällande gymnasieelever 16-19 år 

med 50 % av 2016 års schablonersättning för inskrivna i NVU:s verksamhet 
enligt förslag. 

3. Fastställa fördelningen mellan SU och NVU gällande 50 % av 2015 års scha-
blonersättning för inskrivna i NVU:s verksamhet SFI. 

 
 

 
Kopia till: 
 
Socialutskottet, L Eriksson 
Barn- och utbildningsutskottet, I Nord 
Norra Västmanlands utbilningsförbund 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 87 Beslut ansökningar integrationsprojekt 
Dnr 2016.0186.130 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-02-03 att 5,0 Mkr av de 
extra medel som kommunen tilldelats av riksdagen ska användas till fördelning 
av medel till projekt för integration.  
 
Den första ansökningsomgången var öppen mellan 15 april och 15 maj. Nästa 
omgång är öppen mellan 15 september och 15 oktober. Till ledningskontoret har 
inkommit nio ansökningar om projektmedel för integration. En av dessa har 
dragit tillbaka sin ansökan för att återkomma vid kommande ansökningsomgång. 
Fyra föreningar, ett bildningsförbund och tre kommunala verksamheter ansöker 
om medel i denna omgång.  
 
Sammanlagt har ansökningarna äskat om drygt 5,2 Mkr. Enligt beredningens 
förslag till beslut beviljas i denna omgång drygt 2 Mkr. De ansökningar som inte 
beviljas medel denna gång kan söka även i nästa omgång. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Karin Nordlund på kommunstyrelsens sammanträde 
den 13 juni 2016. 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016 
Samtliga inkomna projektansökningar 
 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till samtliga punkter i förslag till beslut med tilläggs-
förslag att integrationskoordinatorn får i uppdrag att bjuda in några av projekten 
att informeras om sin verksamhet för kommunstyrelsen. Annika Hedberg Roth 
yrkar bifall till förslaget och yrkar som tillägg att integrationskoordinatorn får i 
uppdrag att informera om pågående projekt på lämpligt sätt i samverkan med 
projekten. 
 
Ordförande ställer bifallsyrkande och tilläggsförslag under proposition och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 
 
Beviljade projektansökningar: 
- Rädda Barnen 575 tkr för projektansökan 1. Ett tryggt och gott mottagande – 

Barn på flykt. 
- Företagarna Mälardalen 155 tkr för projektansökan 2. NF-Nyanlänt företagande 

i Norbergs kommun. 
- Norbergs AIF 110 tkr för projektansökan 3. Integrationsfotboll. 
- Norbergs AIF 45 tkr för genomförandet av Integrationscupen 2016. 
- ABF – Aros Folkbildningstjänst AB:s ansökan om 450 tkr att fördelas på två 

år för projektansökan 5. Samhälls Vägledarna. 
- Unkan i Norberg 60 tkr för projektansökan 6. Skateboard och Integration. 
- Sjalen i Norberg 200 tkr att fördelas på två år för projektansökan 7. Sjalen i 

Norberg, en slöjd influerad från världens folk. 
 
Avslagna projektansökningar: 
- Norbergs kulturråds ansökan om 300 tkr samt 1 080 tkr för projektansökan 

4. Kultur för förskolebarn till årskurs nio samt en tjänst som kultursamordnare.  
- Källskolans ansökan om 15 tkr för projektansökan 8. Gemenskap och integration 

genom läsning. 
 
Övriga beslut: 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskott, KIFU, får i uppdrag att inkomma med för-
slag gällande Norbergs kulturråds äskanden till kommande budgetberedning i 
augusti 2016. 
 
Integrationskoordinator Karin Nordlund utses till kommunens kontaktperson 
för samtliga projekt. 
 
Integrationskoordinator Karin Nordlund får i uppdrag att vid årsskiftet presen-
tera en lägesrapport för projekten. 
 
Integrationskoordinatorn får i uppdrag att bjuda in några av projekten att infor-
meras om sin verksamhet för kommunstyrelsen.  
 
Integrationskoordinatorn får i uppdrag att informera om pågående projekt på 
lämpligt sätt i samverkan med projekten. 
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Kopia till: 
 
Kommunchefen, H Högberg 
Integrationssamordnaren, K Nordlund 
Samtliga som sökt projektmedel 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 88 Utredning turist- besöksnäring och tillväxtfrågor, ny 
utskottsorganisation 
Dnr 2015.0366.901 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2015 har kommunche-
fen företagit en utredning om hur besöksnäring och tillväxtfrågor kan hanteras i 
Norbergs kommun från 1 januari 2017. Utifrån utredningen har ett antal förslag 
tagits fram som presenteras i kommunchefens tjänsteskrivelse ”Besöksnäring 
och tillväxtfrågor” 
 
Kommunchefens förslag: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett nytt utskott, kultur-, 

idrotts- och näringslivsutskottet, skapas under kommunstyrelsen från den 1 
januari 2017.  

2. Kommunchefen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 5 
september arbeta fram ett förslag till reglemente för kommunstyrelsen som 
ska gälla från den 1 januari 2017. Planen är att reglementet antas av kom-
munfullmäktige den 29 september 2016. 

3. Kommunchefen ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 5 
september arbeta fram ett förslag till reviderad delegationsordning. 

4. Kommunchefen ges i uppdrag att revidera dokumentet Styrsystem i Norberg 
5. Kommunchefen ges i uppdrag att till budgetberedningen den 31 augusti 

samt 1 september att föreslå ramar för ett nytt utskott. 
6. Kommunchefen ges i uppdrag att påbörja ett arbete med att skapa en ny 

sektor med anställande av en sektorchef. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Besöksnäring och tillväxtfrågor” daterad den 1 juni 2016 
Kartläggning ”Besöksnäring och näringslivsfrågor” daterad den 14 april 2016 

Yrkanden 

Elizabeth Pettersson (S) föreslår och yrkar, med instämmande av Annika Hed-
berg Roth (S), Åsa Eriksson (S)och Stefan Vestling (SD), bifall till följande för-
slag: 
 
1. Att Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, Kifu, läggs ned och att all dess nu-

varande verksamhet övergår i ett nybildat utskott tillsammans med besöks-
näring/turism, infrastrukturfrågor som idag hanteras av Infrastrukturgrup-
pen, näringslivsfrågor, folkhälsofrågor och information. 



 Sammanträdesprotokoll 13(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

2. Att utskottet blir ett Demokrati- och samhällsutvecklingsutskott. 
3. Att en ny sektorchef snarast rekryteras. 
4. Att en biblioteks-, kultur- och fritidschef, underställd den nya sektorchefen 

rekryteras 
5. Att utskottet består av fem ledamöter + ersättare 
6. Att nuvarande infrastrukturgruppen läggs ner 
7. Att detta gäller från 1 jan 2017. 
 
Kent Persson (V) föreslår och yrkar bifall till följande förslag: 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nuvarande KiFu läggs 

ned och att nuvarande verksamhet övergår till ett nybildat näringsutskott och 
Bu. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett nytt näringsutskott 
skapas under kommunstyrelsen från den 1 januari 2017 med tre ledamöter 
och kso som ordförande. 

3. Kommunchefen ges i uppdrag att till ks den 5 september presenterar förslag 
till reglemente för det nya utskottet. 

4. Kommunchefen ges i uppdrag att till ks den 5 september presentera förslag 
till reviderad delegationsordning och revidera dokumentet styrsystem i 
Norberg. 

5. Kommunchefen ges i uppdrag att påbörja rekrytering av sektorschef. 
6. Kommunstyrelsen beslutar lägga ned infrastrukturgruppen. 
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bibliotek, kultur och 

idrott och fritidsgården förs till barn och utbildningsförvaltningen. 
8. Kommunstyrelsen föreslår att en biblioteks- kultur- och fritidschef 

rekryteras. 
9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Bu utökas med två 

ordinarie och två ersättare. 
10. Kommunchefen ges i uppdrag att revidera styrdokument och 

delegationsordning för Bu. 
11. Underhåll av kulturmiljöer förs till NVK 
12. Kommunchefen får i uppdrag att till budgetberedningen i augusti föreslå 

ekonomiska ramar för det nya utskottet samt budget till barn och utbildning 
med anledning av föreslagna förändringar. 

13. Förändringar sker inom befintlig ram och eventuella äskanden utöver 
befintlig budget sker i samband med budgetberedningen. 

14. NVK tar fram en underhålsplan med prioritering av kommunens 
kulturmiljöer, äskanden sker i samband med preliminära ramar för 2018. 

15. Föreslagna förändringar föreslås gälla från 1 januari 2017. 
 
Ordförande föreslår följande propositionsordning: 
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Kommunchefens förslag punkt 2-6 ställs under proposition 
Därefter ställs kommunchefens förslag punkt 1 mot Pettersson (S) yrkande i sin 
helhet under proposition (punkterna 1-7). 
 
Det förslag som vinner ställs mot Perssons (V) yrkande i sin helhet (punkterna 
1-15). 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning.  
 
Ordförande ställer kommunchefens förslag punkt 2-6 under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget. 
 
Ordförande ställer kommunchefens förslag punkt 1 mot Petterssons yrkande i 
sin helhet och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Petterssons 
yrkande. 
 
Ordförande ställer Petterssons yrkande i sin helhet mot Perssons yrkande i sin 
helhet och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Petterssons yr-
kande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röster för bifall till Elizabeth Pettersson med fleras yrkande 
Nej-röster för Perssons yrkande. 
 
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att Elizabeth Petters-
sons med fleras yrkande bifalls. 
 

Omröstning § 88   

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Åsa Eriksson (S) X  

Jimmy Fredriksson (S) X  

Elizabeth Pettersson (S) X  

Ulf Olofsson (S) X  

Johanna Odö (S) X  

Annika Hedberg Roth (S) X  

Kent Persson (V)  X 

Karin Dömstedt (V)  X 

Nancy Ibarra (V)  X 

Henrik Dömstedt (V)  X 

Stefan Vestling (SD) X  

Ann-Marie Andersson (FP)  X 

Lars Gustavsson (PNF) X  

Summa 8 5 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, Kifu, läggs ner och all nuvarande verk-

samhet övergår i ett nybildat utskott tillsammans med besöksnäring/turism, 
infrastrukturfrågor, näringslivsfrågor, folkhälsofrågor och information. 

 
2. Det nya utskottet blir ett Demokrati- och samhällsutvecklingsutskott. 
 
3. Det nya utskottet ska bestå av fem ledamöter plus ersättare 
 
4. Kommunchefen får i uppdrag att påbörja arbetet med att skapa en ny sektor 

samt rekrytering av sektorchef. 
 
5. Biblioteks-, kultur- och fritidschef, att underställas den nya sektorchefen 

rekryteras  
 
6. Kommunchefen får i uppdrag att till budgetberedningen den 31 augusti/1 

september att föreslå ramar för det nya utskottet. 
 
7. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 5 

september ta fram förslag till reglemente för kommunstyrelsen som ska gälla 
från den 1 januari 2017.  

 
8. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 5 

september ta fram förslag till reviderad delegationsordning. 
 
9. Kommunchefen får i uppdrag att revidera dokumentet Styrsystem i Norberg 
 
10. Den nuvarande infrastrukturgruppen läggs ner från 31 december 2016. 

Reservationer 

Kent Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunchefen, H Högberg 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 16(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 89 Rapport, Besöksnäring och turism 
Dnr 2015.0366.901 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunchefens uppdrag har en utredning genomförts med fokus på fram-
tida besöksnäring, turism och varumärket Norberg. Den slutliga (skriftliga) rap-
porten med rekommendationer med underlag till beslut var klar den 30 maj 2016 
för att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Besöksnäringen och turismen” daterad en 31 maj 2016 
Skriftlig rapport från utredaren Robert Lindstedt, daterad den 30 maj 2016 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att kommunstyrelsen tar del av rapporten med tilläggs-
förslag att kommunchefen får i uppdrag att till budgetberedningen presentera 
förslag till åtgärds/handlingsplan utifrån utredningens rekommendationer. 
 
Ordförande ställer Perssons yrkande under proposition och finner att kommun-
styrelsen beslutat i enlighet med dessa. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten ”Besöksnäring och turism” samt ger 
kommunchefen i uppdrag att till budgetberedningen presentera förslag till åt-
gärds/handlingsplan utifrån utredningens rekommendationer. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchefen, H Högberg 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 17(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 90 Fråga om fortsatt gemensamt Leaderarbete i 
Bergslagen 
Dnr 2014.0130.141 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse med information och fråga om förnyat ställningstagande, för ett fort-
satt gemensamt Leader-arbete i Bergslagen, har inkommit från Leader Bergsla-
gen den 18 maj 2016. 
 
Under 2016 har Leader Bergslagen förnyat kontakterna med länsstyrelser och 
regioner i de fyra länen Värmland, Örebro, Västmanland och Dalarna med am-
bitionen att skapa en modell för finansiering och kontroll som alla fyra län kan 
ställa sig bakom. Utifrån kartläggning av de fyra länens utvecklingsstrategier 
kommer verksamhetens att inriktatas på företagande, inkludering och ungdomar.  
 
För Norberg skulle en medfinansiering för perioden 2017-2020 innebära cirka 
120 000 kronor (baseras på kommunens totala invånarantal) 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Leader Bergslagen daterad den 18 maj 2016. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att Norbergs kommun, som inriktningsbeslut, bifaller 
Leader Bergslagens förfrågan om medfinansiering samt att 120 000 kr reserveras 
för ändamålet av medlemsavgifter 2017. 
 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med dessa. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  
Som inriktningsbeslut bifalla Leader Bergslagens förfrågan om medfinansiering 
samt att 120 000 kr reserveras för ändamålet av medlemsavgifter 2017. 
 

 
Kopia till: 
Leader Bergslagen 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 18(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 91 Beroendeakut och tillnyktringsenhet inom Vuxenpsy-
kiatrin i Västmanland 
Dnr 2016.0141.750 

Sammanfattning av ärendet 

Ett flerårigt arbete i länet har pågått för att utreda frågan om en sammanhållen 
vårdkedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Frågan har 
beretts i Västmanlands kommuner och landsting (VKL), Vård och omsorgsbe-
redning och socialchefsnätverk. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskotts sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 122 
Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2016 
Västmanlands kommuner & landsting, VKLs skrivelse, bakgrund till beslut om till-
skapande av en tillnyktringsenhet i Västmanland, daterad den 18 mars 2016 
Landstinget Västmanlands skrivelse, beroendeakut och tillnyktringsenhet inom 
Vuxenpsykiatri Västmanland, daterad den 22 januari 2016 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till socialutskottets förslag att medverka i en Bero-
endeakut och tillnyktringsenhet i Västmanland, under förutsättning att kostna-
den är densamma oavsett om någon kommun i Västmanland väljer att avstå att 
medverka samt att finansiering sker inom socialutskottet ekonomiska ram. 
 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med dessa. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar medverka i en Beroendeakut och tillnyktringsenhet i 
Västmanland, under förutsättning att kostnaden är densamma oavsett om någon 
kommun i Västmanland väljer att avstå att medverka. 
 
Medvekan finansieras inom socialutskottet ekonomiska ram. 
 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens socialutskott 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 19(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 92 Länsgemensam hjälpmedelspolicy 
Dnr 216.0101.701 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget Västmanland och länets samtliga kommuner har en länsgemensam 
hjälpmedelspolicy. 
 
De revideringar som är gjorda är anpassningar till den nya patientlagen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll den 12 april 2016,  
§ 124 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2016 
Protokollsutdrag från gemensamma hjälpmedelsnämnden, daterat den 26 febru-
ari 2016, § 8 
Hjälpmedelspolicy  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar den nya hjälpmedelspolicyn 
 
 

 
 
Kopia till: 
Socialförvaltningen, L Eriksson 
Kommunstyrelsens socialutskott 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 20(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 93 Åtgärder i genomförandeplanen inför 2017 
Dnr 2016.0076.212 

Sammanfattning av ärendet 

Genomförandeplanen innehåller åtgärdsförslag som berör flera olika förvalt-
ningar samt kommunalförbund och tanken är att varje instans årligen ska lämna 
förslag till kommunstyrelsens allmänna utskott om vilka åtgärder man vill ge-
nomföra följande år.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17, 22 mars 2016, § 28 
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsförvaltnings tjänsteskrivelse med bi-
laga, inkom den 26 februari 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
- Kommunstyrelsen godkänner de åtgärder i genomförandeplanen som ryms 

inom ramen. 
- Kommunstyrelsen anslår 300 tkr till framtagande av gestaltningsprogram för 

Norbergs genomfarter. Arbetet påbörjas 2017. Finansiering sker med kom-
munstyrelsens utvecklingsmedel.  

- Kommunstyrelsen anslår 16 tkr till utredning av om det går att anlägga en 
våtmark i odlingslandskapet på kommunal mark eller på privat mark efter av-
tal. Utredningen utförs under år 2017. Finansiering sker med kommunstyrel-
sens utvecklingsmedel. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 21(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 94 Uppföljning av internkontrollplan 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 Kul-
tur-, idrotts- och fritidsutskottet och kommunstyrelsens Barn- och utbildnings-
utskott. Uppföljningsrapporter saknas för kommunstyrelsens allmänna utskott 
och kommunstyrelsens socialutskott. 

Beslutsunderlag 

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 att uppföljningsärendet återremitteras för komplettering 
till så att samlad uppföljningsrapport för 2015, för hela kommunstyrelsen, kan 
redovisas. 
 
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Uppföljningsärendet återremitteras för komplettering så att samlad uppföljnings-
rapport för 2015, för hela kommunstyrelsen, kan redovisas. 
 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens allmänna ut 
Kommunstyrelsens socialutskott. 
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott 
Kommunstyrelsens Barn- och utbildningsutskott. 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 22(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 95 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 
Dnr 2016.0086.901 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammantagen internkontrollplan för 2016 redovisas per utskott. Del-
planerna är framtagna av respektive sektor och har behandlats i berört utskott. 
Delplanerna följs upp av respektive utskott. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2016 med förslag till in-
ternkontrollplan 2016 för kommunstyrelsens allmänna utskott 
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och kulturutskott, sammanträdesprotokoll 
den 25 maj, § 31 
Tjänsteskrivelse, kultur-, idrotts- och fritidsutskott, daterad 17 maj 2016 med 
förslag till internkontrollplan för 2016. 
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, sammanträdesprotokoll den 24 
maj 2016. 
Tjänsteskrivelse, sektor barn- och utbildning, kultur, idrott och fritid daterad den 
12 maj 2016 med förslag till internkontrollplan för 2016. 
Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll den 12 april 2016. 
Tjänsteskrivelse, sektor socialförvalting, daterad den 8 april 2016 med förslag till 
internkontrollplan för 2016. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till sammantagen internkontrollplan för 2016. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunchefen, H Högberg 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Kommunstyrelsens socialutskott 
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och kulturutskott 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 23(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 96 Handlingsplan, fiberutbyggnad i Norbergs kommun 
2016-2018 
Dnr  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens bredbandsstrategi, antagen av kommunstyrelsen den 10 februari 
2014 anges:  
 
”I tätbebyggda områden där kommersiella operatörer bedöms kunna bygga ut 
kapaciteten ska kommunen inte ta över initiativet från dessa. Resurser ska satsas 
främst där kommersiella aktörer inte bedöms ta initiativ till en utbyggnad. Byalag 
och andra lokala aktörer ska uppmuntras att ta initiativ i frågan och kommunens 
roll är att stötta och ta initiativ till nätverksbyggande.” 
 
Den föreslagna handlingsplanen tar hänsyn till bredbandsstrategin genom att 
föreslå åtgärder som underlättar för fibrering via byalag och andra lokala aktörer 
samt att kommunen i första hand prövar möjlighet till fibrering via kommersiella 
aktörer i kommunens tätortsområden. 
 
I handlingsplanen förslås att kommunstyrelsen antar handlingsplanen för fiber-
utbyggnad i Norbergs kommun 2016-2018 och uppdrar åt allmänna utskottet att 
ta med handlingsplanens äskanden till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för fiberutbyggnad i Norbergs kommun 2016-2018 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan samt 
att angivna äskanden tas med till budgetberedningen 31 augusti/1 september. 
 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med dessa. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
- Att anta förslag till handlingsplan 
- Att angivna äskanden tas med till budgetberedningen 31 augusti/1 septem-

ber 2016. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 24(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Kopia till: 
Allmänna utskottet 
IT-strategen i Norberg, E Lehto 
Bredbandssamordnaren, K arlsson 
Norra Västmanlands ekonomförvaltning 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 25(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 97 IT-strategi med IT-handlingsplan 
Dnr 2016.0202.534 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2016, § 49 
Förslag till IT-strategi med IT-handlingsplan, daterad 2016-05-13 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta IT-strategin 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga utskott och samverkansorgan att till 

budgetberedningen i mars 2017 inkomma med förslag på vad som krävs för 
att verksamheterna på allvar kan digitalisera allt som med fördel kan digitali-
seras. Kommunstyrelsen ser gärna förslag som löper över hela treårsbudge-
ten. 

 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med dessa. 

Beslut 

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

budgetberedningen i mars 2017 inkomma med förslag på vad som krävs för 
att verksamheterna på allvar kan digitalisera allt som med fördel kan digitali-
seras. Kommunstyrelsen ser gärna förslag som löper över hela treårsbudge-
ten. 



 Sammanträdesprotokoll 26(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
 

 
 
Kopia till: 
IT-strateg i Norberg, E Lehto 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
Kommunstyrelsens socialutskott 
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) 
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVSF) 
Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd (V-Dala) 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) 
Valnämnden 
Västmanland-Dalarna Lönenämnd 
Norra Västmanlands Ekonominämnd (NVE) 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 27(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 98 Revidering av riktlinjer för rehabilitering 
Dnr 2016.0204.902 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2016, § 53 
HR-chefens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2016 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till revidering av riktlinjer för rehabilite-
ring. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 28(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 99 Medborgarförslag, cykel/promenadväg till Lillsjön 
Dnr 2015.0296.914 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, § 57 
Medborgarförslag om cykel/promenadväg till Lillsjön, inkom den 17 september 
2015 
Kultur- idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll 2016-02-15 §3  
NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-02-25 § 50 
V-dala miljö- och byggnadsnämnds sammanträdesprotokoll § 44 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag:  
- Föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget, i och med allmänna ut-

skottets beslut om att önskemål om ny gång- och cykelväg vid väg 751 ska tas 
med nästa gång kommunen får den regionala infrastrukturplanen på remiss, 
anses besvarat. 

 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Att medborgarförslaget anses besvarat i och med allmänna utskottets beslut om 
att önskemål om ny gång- och cykelväg vid väg 751 ska tas med nästa gång kom-
munen får den regionala infrastrukturplanen på remiss. 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 29(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 100 Medborgarförslag om skate- och kickboardpark i 
Norbergs kommun 
Dnr 2015.0363.914 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Anna Jokela om att skapa en skate- och kickboard-
park har kommit in till kommunfullmäktige i Norberg. För ärendets beredning 
har förslaget remitterats till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, NVK samt V-
dala miljö- och byggförvaltning. 
 
Under förutsättning att medborgarförslaget bifalls av kommunfullmäktige, får 
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till budgetbe-
redningen avseende skapande av en skate- och kickboardpark. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, §58 
NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-04-07 §79 
Tjänsteskrivelse från kultur- idrott- och fritid 2015-12-02 
Medborgarförslag, inkommen till kommunfullmäktige 2015-11-04 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförsla-

get. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 30(35) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 101 Medborgarförslag, Prideflagga utanför kommunhuset i 
Norberg 
Dnr 2015.0259.914 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Wendela Dehlin om att en Prideflagga skall synas 
utanför kommunhuset har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgarförsla-
get har remitterats till NVK för upprättande av en kostnadskalkyl avseende ge-
nomförande av förslaget. I det framtagna kostnadsförslaget uppgår kostnaden 
till cirka 20 000 kronor. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget får 
NVK i uppdrag att köpa en Prideflagga. 

Beslutsunderlag 

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

Yrkanden 

Jimmy Fredriksson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget med tillägg att KS be-
slutar att på kommunens hemsida informera om varför kommunen flaggar med 
Pride-flaggan (under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller medborgar-
förslaget). 
 
Stefan Vestling (SD) yrkar avslag på medborgarförslaget  
 
Ordförande ställer de båda förslagenmot varandra och finner att kommunstyrel-
sen har beslutat i enlighet med Jimmy Fredrikssons förslag att föreslå kommun-
fullmäktige att bifalla medborgarförslaget 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att på kommunens hemsida informera om varför 
kommunen flaggar med Pride-flaggan (under förutsättning att kommunfullmäk-
tige bifaller medborgarförslaget) 
 
Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om inköp av Prideflagga. 

Reservationer 

Stefan Vestling (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Kommunfullmäktige 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 102 Motion om kolonilotter 
Dnr 2015.0272.910 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, § 60 
Yttrande från V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 2016-04-06. 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2015-09-28 § 124 
Motion från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige inkommen  
2015-08-18. 

Beslut 

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

Reservationer 

Stefan Vestling (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
Akten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 103 Motion om skateboardplats 
Dnr 2015.0271.910 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna inkom den 7 augusti 2015 med en motion till kommun-
fullmäktige om byggande av en skateboardplats i Norberg. För ärendets bered-
ning har motionen remitterats till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, NVK 
samt V-dala miljö- och byggförvaltning. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, § 
NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-04-07 § 80 
V-dala miljö- och byggnadsnämnds sammanträdesprotokoll 2016-04-05 § 42 
Sammanträdesprotokoll från kultur- idrotts- och fritidsutskottet, 2016-02-15 § 2 
Motion från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige inkommen 2015-08-07 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-06-13  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 104 Motion om trädbelysning vid Tingshusparken 
Dnr 2015.0390.910 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, § 62 
Yttrande från NVK 2016-04-15 
Motion från Gunilla Persson (S) till Kommunfullmäktige 2015-12-07 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 105 Meddelanden 
 
Skriftliga meddelanden 
 
- Åke Andersson är utsedd till ordinarie röstombud till Ekomuséum Bergsla-

gens årsstämma med Christer Walin som ersättare 
- NVK:s sammanträdesprotokoll  den 7 april 2016 § 82, ang firmateckning 
- Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, sammanträdesprotokoll 

den 24 maj 2016 
- Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott, sammanträdesproto-

koll den 25 maj 2016 
- Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll den 15 mars 2016 
 
 
Muntliga meddelanden 
 
- Kommunstyrelsens ordförande rapporterar från medborgardialog Bjurfors 

den 8 juni då cirka 40 personer deltar. 
- Ekonomichefen i Norra Västmanlands ekonomiförvaltning blir tf kommun-

chef i Fagersta på deltid perioden september - december 2016 
- Åsa-Lena Vestling rapporterar från NVK:s direktionsmöte 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av skriftliga och muntliga meddelanden 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
 


