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Beslutande Åsa Eriksson (S), Jimmy Fredriksson (S), Elizabeth Pettersson 
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57, ersättare Olle Rahm (S), ersättare, Torsten Jansson (S), ersät-
tare Maryam Sheikh (S), ersättare Thommy Ukkonen(S), ersättare 
Nancy Ibarra (V), ersättare Åsa-Lena Vestling (SD) 

  
Justerare Henrik Dömstedt (V) 
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Underskrifter Sekreterare  §§ 52-83 
  Caroline Persson  
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 ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträdesdatum 2016-05-16 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-31 Datum då anslaget tas ned 2016-06-15 
  

Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret, enhet administration 
  

Underskrift   
 Caroline Persson 
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§ 55 Kommunens organisation för tillväxt och utveckling från 1 januari 2017 6 
§ 56 Ombyggnation kommunhuset, verksamhet och lokaler 7 
§ 57 Turistsäsongen 2016 8 
§ 58 Idrotthallen, Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds  

budgetförslag 9 
§ 59 Kommunstyrelsens övergripande mål 2016-2018 11 
§ 60 Medborgarförslag angående informationsbehov om begreppet  

flykting och vem som ansvarar för vad 14 
§ 61 Plan för hantering av tillfälligt statsbidrag för mottagning av  

flyktingar samt extra statsbidrag till grundskolan 15 
§ 62 Hantering av överskottslikviditet 17 
§ 63 Lokal fördelning av regeringens aviserade ”välfärdsmiljarder” 19 
§ 64 Äskande av utvecklingsmedel gällande e-tjänster inom  

socialförvaltningen 20 
§ 65 Äskande av prestationsbaserade medel till individ- och  

familjeomsorgen och område funktionsnedsatta 22 
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vid Gruvmuséet 24 
§ 68 Ombyggnation av lilla gymnastiksalen, Central-skolan 25 
§ 69 Remiss, Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds  

förslag om ändrade riktlinjer för uthyrning 26 
§ 70 Överförmyndarens äskande om anpassning av arvodesnivå 27 
§ 71 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd   

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 
§ 72 Nedläggning av faderskapsutredning 1 29 
§ 73 Nedläggning av faderskapsutredning 2 30 
§ 74 Nedläggning av faderskapsutredning 3 31 
§ 75 Norra Västmanlands ekonominämnd, godkännande av firmateckning 32 
§ 76 Engagemang i Miljö- och klimatråd för Västmanlands län 33 
§ 77 Inför regionbildning, samverkansstruktur för kommunerna och  

landstinget/regionen i frågor som stödjer regional utveckling 34 
§ 78 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Södra Dalarnas  

Räddningstjänstförbund 35 
§ 79 Meddelanden 36 
§ 80 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Norra Västmanlands  

utbildningsförbund (NVU) 37 
§ 81 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Tillväxtgruppen i Norra Västmanland 

(TVG) 38 
§ 83  Fyllnadsval för Kent Christensen i Barn- och utbildningsutskottet,  

BUU 39 
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§ 52 Fastställande av dagordning 
 
Föredragningslistan justeras på följande sätt: 
 
- Punkt 18, KIFUs fördelning av erhållna utvecklingsmedel från kommun-

styrelsen utgår.  
- Ny punkt, Årsredevisning och revisionsberättelse 2015, Norra Västman-

lands Utbildningsförbund, NVU 
- Ny punkt, Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Tillväxtgruppen i 

Norra Västmanland, TVG 
- Ny punkt, Årsredovisning 2015, Norra Västmanlands Samordningsför-

bund (handlingarna på bordet vid dagens möte) 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 4(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 53 Rapport om unga till arbete, DUA 
Dnr 2015.0247.750 
 

Sammanfattning av ärendet 

Muntlig information av kommunchef Hannu Högberg och kommunstyrelsens 
ordförande Åsa Eriksson. Tidigare har rapporterats att överenskommelsen som 
togs fram under hösten 2015 av kommunerna i norra länsdelen och Arbets-
förmedlingen är undertecknad.  
 
Revidering av överenskommelsen är planerad att ske under sommaren. 
 
Konstateras att arbetet inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Alternativ 
plan bör övervägas för att komma framåt i arbetet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 54 Utredning besöksnäring och tillväxtfrågor 
Dnr 2015.0366.901 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunchefens uppdrag har en utredning genomförts med fokus på 
framtida besöksnäring, turism och varumärket Norberg. Den slutliga (skrift-
liga) rapporten med rekommendationer med underlag till beslut ska vara klar 
den 30 maj 2016. 
 
Utredaren Robert Lindstedt presenterade muntligt uppdrag och metod samt 
några av kommunens utmaningar och möjliga rekommendationer. Järnet, 
Engelbrekt, medeltiden & framtiden, evenemangen, föreningsliv, natur mm 
lyftes fram som viktiga inslag att ”berätta berättelserna om” i den framtida 
besöksnäringen. 
 
Den slutliga rapporten presenteras och hanteras i kommunstyrelsen den 13 
juni 2016.  

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 55 Kommunens organisation för tillväxt och utveckling 
från 1 januari 2017 
Dnr 2015.0366.901 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunchefen genom-
fört en utredning om hur besöksnäring och tillväxtfrågor kan hanteras i Nor-
bergs kommun från 1 januari 2017. 
 
Kommunchefen rapporterar muntligt om status för pågående utredning. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av kommunchefen Hannu Högberg den 16 maj , § 55 
Tjänsteskrivelse den 20 april 2016 inklusive rapport ”Kultur och näringsliv” 
den 20 april 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av skriftlig och muntlig rapport. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 56 Ombyggnation kommunhuset, verksamhet och 
lokaler 
Dnr  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut om vision 2025 och strategiska verksamhetsom-
råden påverkar inte bara politiken utan i lika hög grad kommunens olika 
verksamheter. Det finns ett tydligt behov av att öka tillgängligheten, förenkla 
kontakterna och öka servicen för kommunens invånare och företagare. 
 
För att belysa olika handlingsalternativ genomförs en förstudie om hur kom-
munen kan förbättra servicen och underlätta för invånare och näringsliv i 
kontakterna med kommunen. I samband med detta genomförs parallellt en 
översyn av kommunhusets lokaler så att de är tillgängliga för alla och nyttjas 
på ett optimalt sätt. 
 
Eva-Lena Silva avger muntlig information om den pågående förstudien. 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 57 Turistsäsongen 2016 
Dnr 2015.0225.800 

Sammanfattning av ärendet 

Inför turistsäsongen 2016 har överenskommelse träffats med Abrahamsgår-
den om att upplåta utrymme för turistinformation och från och med den 4 
juni 2016 finns två sommaranställda turistvärdar i kommunen.  
 
Eva-Lena Silva rapporterar vidare om några av sommarens turismål, bl a 
öppnar nya Lapphyttan för säsongen den 21 maj. 
 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del den muntliga rapporten 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 58 Idrotthallen, Norra Västmanlands kommunalteknik-
förbunds budgetförslag  
Dnr 2013.0149.821 

Sammanfattning av ärendet 

Idrottshallsgruppen i Norberg har inkommit med förslag till utformning av 
idrottshall. Kommunstyrelsen har uppdragit år Norra Västmanlands kommu-
nalteknikförbund (NVK) att projektera för en idrottshall som är i enlighet 
med idrottshallsgruppens förslag, samt att NVK återkommer med drift- och 
investeringskalkyl utifrån samma förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Idrottshall i kvarteret Kronan” daterad den 3 maj 2016 
Kostnadsberäkningar daterade19 april samt 3 maj 2016 
Ritningar daterade den 13 april 2016 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 25 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 14 december 2015, § 207 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommun-
chefen att till kommunfullmäktige i juni komplettera med hur driftskostna-
derna för idrottshall/fritidsgård kan sänkas med hjälp av ideellt arbete, pro-
jektmedel och uteblivna, nuvarande kostnader.  
 
Eriksson yrkar vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, 
som inriktningsbeslut, uppdra åt NVK att upphandla byggnation av Idrotts-
hall inklusive fritidsgård enligt presenterat förslag. 
 
Johanna Odö (S) yrkar bifall till Erikssons förslag med tilläggsyrkande att 
upphandling av byggnation skall genomföras med utvärderingskriterier som 
syftar till att skapa förutsättningar för unga personer som befinner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden att få en anställning 
 
Jimmy Fredriksson (S) yrkar bifall till Erikssons förslag med tilläggsyrkande 
att upphandlingen skall se till att kollektivavtalsliknande villkor skall råda 
 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att kom-
munstyrelsen beslutat i enlighet med dessa. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  
Att uppdra åt kommunchefen att till kommunfullmäktige i juni komplettera 
med hur driftskostnaderna för idrottshall/fritidsgård kan sänkas med hjälp av 
ideellt arbete, projektmedel och uteblivna, nuvarande kostnader. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta : 
- Att som inriktningsbeslut uppdra åt NVK att upphandla byggnation av 

Idrottshall inklusive fritidsgård enligt presenterat förslag. 
 
- Upphandlingen av byggnationen skall genomföras med utvärderingskrite-

rier som syftar till att skapa förutsättningar för unga personer som befin-
ner sig långt ifrån arbetsmarknaden att få en anställning. 

 
- Att upphandlingen skall se till att kollektivavtalsliknande villkor skall råda 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Kommunchefen, H Högberg 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 59 Kommunstyrelsens övergripande mål 2016-2018 
Dnr 2015.0059.900 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har arbetat fram en vision för år 2025. Processen började 

våren 2015 där förtroendevalda, tjänstemän och invånare involverats i fram-

tagande via utvecklingskonferenser samt arbetsmöten. I januari 2016 beslu-

tade kommunfullmäktige om struktur, vision samt fyra strategiska områden. 

Nästa steg är att ta fram förslag till kommunstyrelsens övergripande mål, ett 

arbete som pågått under våren 2016. När de övergripande målen är fastställda 

är nästa steg att respektive utskott formulerar åtaganden, handlingsplaner och 

aktiviteter utifrån visionen, de strategiska områdena samt kommunstyrelsens 

övergripande mål. Mätetal, nyckeltal och kriterier kommer att arbetas fram på 

såväl kommunövergripande nivå som inom respektive utskott för att kunna 

följa resultatutvecklingen.  

 

Den reviderade styrmodellen har ambitionen att resultat ska kunna följas upp 

ett bredare sätt än enbart ur ett finansiellt perspektiv. Förutom de ekono-

miska perspektiven har styrmodellen även sikte på verksamhetsperspektiv, 

individ/medborgarperspektiv samt medarbetarperspektiv. 

 
Som kommunstyrelsens övergripande mål för perioden 2016-2018 föreslås: 

Den tillgängliga och attraktiva kommunen 

1. Invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och kan påverka den egna 
livssituationen. 

2. Invånarna är trygga i livets alla skeenden. 
3. I Norberg tas allas förmåga tillvara och det finns goda möjligheter till 

livslångt och livsvitt lärande. 
4. Norberg är en digitaliserad och innovativ kommun. 

Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling 

5. Natur- och miljöarbete gör det enkelt att göra klimatsmarta val i varda-
gen. 

6. Norberg har ett varierat och blomstrande näringsliv.  
7. I Norberg har alla invånare en god hälsa med attraktiva och hälsosamma 

boendemiljöer.   
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Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring 

8. I Norberg finns ett brett utbud av fritids- och kulturupplevelser och möj-
lighet till ett aktivt och varierat föreningsliv för alla. 

9. Norberg är en utvecklad arrangemangs- och besöksort. 

Kommunen – en attraktiv arbetsgivare 

10. Norbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, nöjda 
och stolta medarbetare.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens övergripande mål” daterad den 4 maj 
2016. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till förslag om övergripande mål för kommunsty-
relsen 2016-2018 samt att Kommunstyrelsen ger utskotten i uppdrag att bryta 
ner målen till budgetberedningen i augusti 2016. 
 
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att kom-
munstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Kommunstyrelsens övergripande mål för perioden 2016-2018 är enligt nedan, 
samt att utskotten får i uppdrag att bryta ner målen till budgetberedningen i 
augusti.2016: 

Den tillgängliga och attraktiva kommunen 

1. Invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och kan påverka den egna 
livssituationen. 

2. Invånarna är trygga i livets alla skeenden. 
3. I Norberg tas allas förmåga tillvara och det finns goda möjligheter till 

livslångt och livsvitt lärande. 
4. Norberg är en digitaliserad och innovativ kommun. 

Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling 

5. Natur- och miljöarbete gör det enkelt att göra klimatsmarta val i varda-
gen. 

6. Norberg har ett varierat och blomstrande näringsliv.  
7. I Norberg har alla invånare en god hälsa med attraktiva och hälsosamma 

boendemiljöer.   
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Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring 

8. I Norberg finns ett brett utbud av fritids- och kulturupplevelser och möj-
lighet till ett aktivt och varierat föreningsliv för alla. 

9. Norberg är en utvecklad arrangemangs- och besöksort. 

Kommunen – en attraktiv arbetsgivare 

10. Norbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, nöjda 
och stolta medarbetare.  

 
Kommunstyrelsen ger utskotten i uppdrag att bryta ner målen till budgetbe-
redningen i augusti. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Barn- och utbildningsutskottet 
Socialutskottet 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU 
Norra Västmanlands Ekonominämnd, NVE 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK 
Norra Västmanlands samordningsförbund 
Kommunchefen, H Högberg 
Akten 
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§ 60 Medborgarförslag angående informationsbehov om 
begreppet flykting och vem som ansvarar för vad 
Dnr 2016.0024.914 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström har inkommit med ett medborgarförslag angående informat-
ionsbehov om begreppet flykting och om vem som gör vad. Putte Dahlström 
presenterar sitt förslag för kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

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

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförsla-
get. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 61 Plan för hantering av tillfälligt statsbidrag för 
mottagning av flyktingar samt extra statsbidrag till 
grundskolan 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) date-
rad den 28 april 2016 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 7 mars 2016, §29 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S)yrkar bifall till förslag om fördelning enligt NVKs tjänste-
skrivelse samt att den underställs kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ordförande ställer proposition på Erikssons förslag och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med detta. 
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Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till fördelning och hantering av 
erhållet tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar på 40,6 Mkr enligt 
förslag från Norra Västmanlands Ekonominämnd. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 62 Hantering av överskottslikviditet 
Dnr 2016.0182.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har fått i uppdrag att ta 
fram förslag på hantering av överskottslikviditet samt utreda behov av even-
tuell upplåning.  
 
Norbergs kommun har i samråd med Nordea placerat totalt 60 mkr. Place-
ringar har skett i korta tillgångar som enkelt kan avyttras och medlen kan bli 
tillgängliga inom två bankdagar. Överskottslikviditeten har i huvudsak upp-
stått som en följd av utbetalning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottag-
ning om 40,6 mkr. Därutöver tillkommer bland annat tillfälligt bidrag till 
grundskolan på 4,0 mkr samt olika typer av ersättningar från Migrationsver-
ket. Enligt preliminärt besked kommer Norbergs kommun att få ytterligare ca 
20 mkr i tillfälligt statsbidrag år 2017. 
 
Norra Västmanlads Ekonomiförvaltning föreslår att överskottslikviditeten 
hanteras enligt nedan: 
1. Norbergs kommun amorterar 5 mkr i samband med förfall i september 

2016. 
2. Norbergs kommun amorterar 5 mkr på den rörliga delen av låneskulden. 
3. Norbergs kommun betalar in frivillig medlemsinsats till Kommuninvest 

upp till maximal nivå, dock max 4 mkr. 
4. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning får i uppdrag att inför beslut 

om budget 2017 ta fram de beslutsformuleringar som krävs för nyupplå-
ning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) date-
rad den 28 april 2016 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) och Kent Persson (V) yrkar bifall till Norra Västmanland 
Ekonomiförvaltnings förslag till hantering av överskottslikviditet. 
 
Ordförande ställer Erikssons och Perssons bifallsyrkande under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. 



 Sammanträdesprotokoll 18(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar om följande hantering av överskottslikviditeten: 
1. Norbergs kommun amorterar 5 mkr i samband med förfall i september 

2016. 
2. Norbergs kommun amorterar 5 mkr på den rörliga delen av låneskulden. 
3. Norbergs kommun betalar in frivillig medlemsinsats till Kommuninvest 

upp till maximal nivå, dock max 4 mkr. 
4. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning får i uppdrag att inför beslut 

om budget 2017 ta fram de beslutsformuleringar som krävs för nyupplå-
ning. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning, NVE 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 19(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 63 Lokal fördelning av regeringens aviserade 
”välfärdsmiljarder”  
Dnr 2016.0200.942 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har, i samband med vårbudgetpropositionen, aviserat en ökning 
av de generella statsbidragen till kommunerna med 10 miljarder, de s k väl-
färdsmiljarderna. Enligt SKLs prognoser kommer det att innebära en ökning 
med statsbidragen till Norberg med 20Mkr per år under perioden 2017-2018. 
Därefter kommer en successiv nedtrappning från viktningen för flyktingmot-
tagande att ske så att det efter 5 år återstår en ökning med ca 4,5 Mkr för 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av kommunstyrelsens ordförande. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag 
att tillsammans med ledningsgruppen ta fram ett sammantaget förslag för hur 
de extra medlen kan nyttjas så att det även får effekt över tid. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen och i uppdrag att tillsam-
mans med ledningsgruppen ta fram ett sammantaget förslag för hur de extra 
medlen kan nyttjas så att det även får effekt över tid, samt att förslaget redo-
visas i samband med budgetberedningen i augusti. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Allmänna utskottet 
Kommunchefen, H Högberg 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 20(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 64 Äskande av utvecklingsmedel gällande e-tjänster 
inom socialförvaltningen 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har årliga utvecklingsmedel att använda till särskilda sats-
ningar och projekt. Utvecklingsmedlen ska användas till åtgärder som bidrar 
till att nå kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsatta mål. 
 
Socialförvaltningen planerar för införande av e-tjänster inom individ- och 
familjeomsorgen. I första hand för att effektivisera hantering av försörjnings-
stöd gentemot medborgarna.  
 
Socialförvaltningen äskar därför utvecklingsmedel gällande e-tjänster inom 
socialförvaltningen till ett belopp om 100 tkr. Medlen skall användas till kon-
sultstöd, utbildning till berörd personal samt IT-kostnader i samband med 
införandet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskotts sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, 
§ 90 
Tjänsteskrivelse, Äskande av utvecklingsmedel gällande e-tjänster inom soci-
alförvaltningen daterad den 6 april 2016. 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar bifall till Socialförvaltningens äskande samt att peng-
arna tas från de extra tillfälliga engångsmedlen som kommunen erhåller från 
regeringen. 
 
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Perssons yrkande. 
 
Ordförande ställer Perssons yrkande under proposition och finner att kom-
munstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att bevilja socialförvaltningens äskande om 100 
tkr att tas från de extra tillfälliga engångsmedlen som kommunen erhåller från 
regeringen 2016. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 21(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 

 
 
Kopia till: 
 
Socialförvaltningen, sektorchefen L Eriksson 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning, NVE 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 22(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 65 Äskande av prestationsbaserade medel till individ- 
och familjeomsorgen och område funktionsnedsatta  
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en överens-
kommelse om ” Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 
(PRIO). Insatserna ska förbättra vården och omsorgen för personer med psy-
kisk ohälsa. Målsättningen är att överenskommelsens även skall fortsätta un-
der 2017-2018. Socialförvaltningen har uppnått regeringens grundkrav och 
tilldelats prestationsmedel om 207 735 kr. 
 
Socialförvaltningen avser att använda de äskade medlen 2016 till utbildnings-
insatser för baspersonal samt handledning till personalen på boendestödet 
samt att fortsätta utvecklingen av dagliga verksamheten (mötesplatsen) för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskotts sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, 
§ 89 
Tjänsteskrivelse, Äskande av prestationsbaserade medel till individ- och fa-
miljeomsorgen och område funktionsnedsatta, daterad den 6 april 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller äskande från kommunstyrelsens socialutskott om 
att nyttja 207 735 kr till utbildningsinsatser för baspersonal samt handledning 
till personalen på boendestödet samt att fortsätta utvecklingen av dagliga 
verksamheten (mötesplatsen) för personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
 

 
 
Kopia till: 
Socialförvaltningen, L Eriksson 
 



 Sammanträdesprotokoll 23(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 66 Begäran att under 2016 få utnyttja investeringsmedel 
för 2017 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommunbibliotek är i stort behov av förnyelse och utveckling. Till-
sammans med hyresvärden NVK har kultur- idrotts och fritidsförvaltningen 
påbörjat ett arbete för att förbättra och bättre utnyttja bibliotekets lokaler. 
Under 2015 investerades i en ny informationsdisk i biblioteket. Under 2016 
kommer en stor del av KIFU investeringsutrymme att användas för nya hyl-
lor. Utbytet av hyllor och disk är samordnat med NVKs åtgärder.  
 
Kultur-, idrotts och fritidsutskottet begär hos kommunstyrelsen 200 000 kro-
nor av de extra medlen för flyktingmottagande att använda för anpassning av 
biblioteket till en flexibel mötesplats anpassad till det ökade antalet besökare 
samt till förbättring av personalens arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens sammanträdesprotokoll den 13 
april, §22. 
Tjänsteskrivelse Begäran att under 2016 få utnyttja investeringsmedel för 
2017, daterad den 31 mars 2016. 

Yrkanden 

Kent Persson (V) och Elizabeth Pettersson (S) yrkar bifall till KIFUs begäran 
om tillfälligt extraanslag om 200 000 kr under 2016 för åtgärder i biblioteket. 
Det tillfälliga extraanslaget finansieras med de extra medlen för flyktingmot-
tagande. 
 
Ordförande ställer Perssons och Petterssons yrkande under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens begäran 
om 200 000 kr av kommunens extra medel för flyktingmottagande. 
 

 
Kopia till: 
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 24(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 67 Äskande om medel för trafikomledning med 
anledning av rasrisk vid Gruvmuséet 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

En utredning som bland annat behandlar eventuella risker med fordonstrafik 
in på parkeringsytan vid gruvmuseet har gjorts. En konsekvens av utredning-
en är att delar av den tidigare utnyttjade parkeringsytan måste stängas av för 
fordonstrafik och en ny alternativ infart till parkeringen behöver ställas i ord-
ning. En beställning till trafikverket av flyttning av trafikskyltningen behöver 
också göras. Kostnader för arbetena har av ingenjör Tommy Wengrud på 
NVK och tf områdeschef Ulf Öhman, KIF, uppskattas till 30 000 kr. 
 
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet äskar från kommunstyrelsen trettiotusen 
(30 000) kronor av de medel som används för rasriskeliminering, för att 
ordna säkra parkeringsytor vid Gruvmuseet. 

Beslutsunderlag 

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens sammanträdesprotokoll den 13 
april, §23. 
Tjänsteskrivelse, Äskande om medel för trafikomledning med anledning av 
rasrisk vid Gruvmuseet, daterad den 7 april 2016 

Yrkanden 

Kent Persson (V)yrkar bifall till förslaget att genomföras inom given budgetram.  
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Perssons förslag med tilläggsyrkande att 
kommunstyrelsen beslutar att åtgärden ska genomförs. 
 
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrel-
sen beslutat enligt förslagen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen åtgärd för rasriskeliminering ska 
genomföras inom befintlig budgetram för Kultur-, idrotts- och fritidsförvalt-
ningen.  
 

 
Kopia till: 
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 25(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 68 Ombyggnation av lilla gymnastiksalen, Central-
skolan 
Dnr 2015.0001.943 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut på sammanträde den 7 mars 
2016, § 29 punkt 5, om att snarast bygga om lilla gymnastiksalen på Central-
skolan till klassrum, har skolledningen tillsammans med fackförbunden utar-
betat ett annat förslag på hur lokalerna kan användas. Förvaltningen föreslår 
Barn- och utbildningsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att tillstyrka för-
valtningens förslag på hur lokalerna kan användas. 
Barn- och utbildningsutskottet äskar om att få använda de 2,6 miljoner som 
är avsatta till ombyggnationen av lilla gymnastiksalen till personalförstärkning, 
förbrukning och eventuella flyttkostnader under 2016. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts sammanträdesprotokoll 
den 19 april 2016, § 20 
Tjänsteskrivelse, Ombyggnation av lilla gymnastiksalen, Centralskolan, date-
rad den 15 april 2016. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslåt kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker barn- och utbildningsutskottets förslag 
på hur lokalerna kan användas. 

2. Kommunstyrelsen godkänner barn- och utbildningsutskottets äs-
kande om att få använda de 2,6 miljoner som är avsatta till ombygg-
nationen av lilla gymnastiksalen till personalförstärkning, förbrukning 
och eventuella flyttkostnader under 2016. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Komunfullmäktige 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 26(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 69 Remiss, Norra Västmanlands kommunalteknikför-
bunds förslag om ändrade riktlinjer för uthyrning 
Dnr 2016.0161.206 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK har tagit fram förslag 
på nya riktlinjer för uthyrning av bostäder, lokaler och fordonsplatser hos 
Fagersta och Norbergs kommun, förvaltade av NVK.  
Förslaget är utsänt till Fagersta och Norbergs kommuner på remiss. 
 
Socialförvaltningen har inkommit med ändringsförslag för punkt 2 sidan 
9(13) som innebär att texten under de senaste 2 åren tas bort. Den nya texten 
lyder då ”Vara folkbokförd och bosatt i kommunen”. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens förslag till reviderad text på sidan 9(13) i remissförslaget 
Sammanträdesprotokoll från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds 
direktionsmöte den 7 april 2016, §83 
Förslag till reviderade riktlinjer för uthyrning av bostäder, lokaler och for-
donsplatser hos Fagersta och Norbergs kommun, förvaltade av NVK, date-
rade 2016-04-06. 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar bifall till socialförvaltningens ändringsförslag. 
Johanna Odö(S) yrkar med bifall från Karin Dömstedt (V) på tillägg under 
rubriken Inkomstkrav punkt 1 sidan 3(13) som att få följande lydelse .  
”Din aktuella månadsinkomst eller förväntade inkomst som kan styrkas 
efter skatt ska vara av den storleksordningen osv. 
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att kommunsty-
relsen beslutat enligt dessa. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ovanstående två ändringsförslag 
samt att tillsända remissvaret till Norra Västmanlands Kommunalteknikför-
bund.  
 

 
Socialförvaltningen, L Eriksson, A-C Rask 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 27(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 70 Överförmyndarens äskande om anpassning av 
arvodesnivå 
Dnr 2015.0268.191 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndaren hemställer i skrivelse daterad en 12 augusti 2015 om att 
arvodet för Överförmyndaren justeras till 2000 kr/månad från den 1 januari 
2016. 
 
För att tillämpa samma arvodesnivå för samtliga samverkande kommuner 
föreslås en justering av arvodet från 1 januari 2016 enligt överförmyndarens 
hemställan. 

Beslutsunderlag 

Muntlig rapport från Åsa Eriksson 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 31 
Skrivelse från överförmyndaren med hemställan om arvodeshöjning från den 
1 januari 2016, daterad den 12 augusti 2015.  

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar med bifall från Kent Persson (V) att arvodet justeras till 
2000 kronor/månad från 1 januari 2016 enligt överförmyndarens hemställan. 
 
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrel-
sen beslutat enligt detta.  

Beslut 

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

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 28(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 71 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) 
Dnr 2016.0133.700 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 1 
2016, finns två icke verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

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

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut som 
lämnats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt kommunens revi-
sorer. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 29(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 72 Nedläggning av faderskapsutredning 1 
Dnr 2016.0177.750 

Sammanfattning av ärendet 

Det framkommer i underrättelse från skatteverket att N.N. saknar handlingar 
som bekräftar vem som är hennes far. Socialförvaltningen har skyldighet att 
försöka utreda vem som är far till ett barn (2 kap. 1 § föräldrabalken, FB). 
 
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga ner påbörjad faderskapsut-
redning då det visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att be-
döma faderskapet samt att det framstår som utsiktslöst att försöka få fader-
skapet fastställt av domstol. Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 7 § FB. 
 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, §115. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ner påbörjad faderskapsutredning då det 
visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att bedöma faderskapet 
samt att det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av 
domstol. 
 
 

 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Ansvarig handläggare, socialtjänsten, Marina Dickfors 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 30(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 73 Nedläggning av faderskapsutredning 2 
Dnr 2016.0177.750 

Sammanfattning av ärendet 

Det framkommer i underrättelse från skatteverket att N.N. saknar handlingar 
som bekräftar vem som är hennes far. Socialförvaltningen har skyldighet att 
försöka utreda vem som är far till ett barn (2 kap. 1 § föräldrabalken, FB). 
 
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga ner påbörjad faderskapsut-
redning då det visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att be-
döma faderskapet samt att det framstår som utsiktslöst att försöka få fader-
skapet fastställt av domstol. Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 7 § FB. 
 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, §115. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ner påbörjad faderskapsutredning då det 
visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att bedöma faderskapet 
samt att det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av 
domstol. 
 
 

 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Ansvarig handläggare, socialtjänsten, Marina Dickfors 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 74 Nedläggning av faderskapsutredning 3 
Dnr 2016.0177.750 

Sammanfattning av ärendet 

Det framkommer i underrättelse från skatteverket att N.N. saknar handlingar 
som bekräftar vem som är hans far. Socialförvaltningen har skyldighet att 
försöka utreda vem som är far till ett barn (2 kap. 1 § föräldrabalken, FB). 
 
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga ner påbörjad faderskapsut-
redning då det visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att be-
döma faderskapet samt att det framstår som utsiktslöst att försöka få fader-
skapet fastställt av domstol. Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 7 § FB. 
 

Beslutsunderlag 

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, §115. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ner påbörjad faderskapsutredning då det 
visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att bedöma faderskapet 
samt att det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av 
domstol. 
 
 

 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Ansvarig handläggare, socialtjänsten, Marina Dickfors 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 32(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 75 Norra Västmanlands ekonominämnd, godkännande 
av firmateckning 
Dnr 2016.0088.901 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till firmateckning av Norra Västmanlands ekonominämnd för Nor-
berg kommuns räkning har inkommit för beslut.  

Beslutsunderlag 

Norra Västmanlands ekonominämnds sammanträdesprotokoll den 23 febru-
ari 2016, § 1 
Tjänsteskrivelse, Firmateckning Norra Västmanlands ekonominämnd, date-
rad den 15 februari 2016 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner förslag om firmatecknare. 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 76 Engagemang i Miljö- och klimatråd för Västman-
lands län 
Dnr 2016.0156.106 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse från landshövdingen i Västmanlands län angående engagemang i 
Miljö- och klimatråd för Västmanlands län. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat preliminärt besked om att delta-
gande från Norbergs kommun.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande den 16 maj 2016 
Skrivelse från Landshövdingen daterad den 15 april 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande ska tacka ja till 
att ingå i Miljö- och klimatrådet. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 77 Inför regionbildning, samverkansstruktur för 
kommunerna och landstinget/regionen i frågor som 
stödjer regional utveckling 
Dnr 2016.0090.947 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har tidigare tagit del av förslag till samverkansstruktur för 
kommunerna och regionen i frågor som stödjer regional utveckling och är 
positiva till detta. 
 
Nu föreligger förslag till avtal för undertecknande, under förutsättning att 
riksdagen beslutar att region får bildas. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Landstinget Västmanland, Samverkansstruktur för kommuner-
na och landstinget/regionen i frågor som stödjer regional utveckling 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att under-
teckna förslag till överenskommelse under förutsättning att riksdagen beslutar 
att region får bildas. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 35(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 78 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Södra 
Dalarnas Räddningstjänstförbund 
Dnr 2016.0127.170 

Sammanfattning av ärendet 

Södra Dalarnas räddningstjänstförbund (SDR) har den 1 april 2016 inkommit 
med årsredovisning för 2015. 
 

Beslutsunderlag 

SDR:s årsredovisning 2015, inkommen den 1 april 2016. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds 
årsredovisning för 2015. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 36(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 79 Meddelanden 
 
 
Skriftliga meddelanden 
 
- Budgetuppföljning per den sista mars med helårsprognos 2016 för Nor-

bergs kommun. För helåret visar prognosen ett överskott på 3,6 mkr. 
- Rapport över kommunstyrelsens utvecklingsmedel 
- Allmänna utskottet, sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016 
- Kommunstyrelsens socialutskott, sammanträdesprotokoll den 12 april 

2016 
- Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott, sammanträdespro-

tokoll den 13 april 2016 
- Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott den 19 april 2016 
 
 
Muntliga meddelanden 
Åsa Eriksson: 

- Rapport ägarmöte samordningsförbundet, förde in arbete med ungdoms-
arbetslöshet 

- Rapport Arbetsmarknadsråd, önskar mer strategisk inriktning 

- Rapport från VKL’s årsstämma ang KF’s beslut om utträde 

- Rapport träff med fastighetsägare på Rosenstigen ang utvidgning av tom-
ter 

- KSO och KC uppvaktade ägaren till Elsa Anderssons på 100-årsdagen 

- Kso har uppdragit åt Johanna Odö att representera kommunen vid In-
tresseföreningen Bergslagets årsstämma, då valda ombud har förhinder 

Johanna Odö: 

- Rapport från integrationsråd 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av skriftliga och muntliga rappporter 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 37(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 80 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Norra 
Västmanlands utbildningsförbund (NVU) 
Dnr 2016.0155.619 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) har inkommit med årsredo-
visning och revisionsberättelse för 2015. Årsredovisningen visar ett under-
skott på 7,2 Mkr 
 

Beslutsunderlag 

Norra Västmanlands utbildningsförbunds årsredovisning och revisionsberät-
telse inkommen den 4 maj 2016. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner Norra Västmanlands utbildningsförbunds 
årsredovisning för 2015. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 38(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 81 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, 
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland (TVG) 
Dnr 2016.0183.141 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxtgruppen i Norra Västmanland har inkommit med årsredovisning för 
2015 och visar ett positivt resultat på 31 tkr.. 

Beslutsunderlag 

Tillväxtgruppen i Norra Västmanlands årsredovisning inkommen den 4 maj 
2016. 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för 2015 för Tillväxtgruppen 
i Norra Västmanland. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 39(39) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsen 2016-05-16  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 83  Fyllnadsval för Kent Christensen i Barn- och 
utbildningsutskottet, BUU 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Kent Christensen är befriad från samtliga uppdrag be-
höver fyllnadsval av ordinarie ledamot till Barn- och utbildningsutskottet 
förrättas. 
 

Yrkanden 

Johanna Odö (S) yrkar Jimmy Fredriksson (S) som ordinarie ledamot i Barn- 
och utbildningsutskottet. 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrel-
sen beslutar i enlighet med förslaget 

Beslut 

Till ny ledamot i Barn- och utbildningsutskottet för resterande del av man-
datperioden 2015-2018 utses Jimmy Fredriksson (S) 
 
 

 
 
Kopia till: 
Jimmy Fredriksson 
Lön, Solveig Grönberg 
Barn- och utbildningsutskottet 
Valpärmen 
Akten 


