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Kommunhuset, sessionssalen måndagen den 8 februari 2016 kl.
13.15 — 16.47
Åsa Eriksson (S), Elizabeth Pettersson (S) (55 1-5, 15-17)
Johanna Odö (S), Kent Persson (V), Henrik Dömstedt (V),
Stefan Vestling (SD), Lars Persson (PNF), Annika Hedberg Roth
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Segerbo (M) ersättare
Områdeschef Ann-Christine Rask (55 1-4), administrativ chef
Caroline Persson, kommunchef Hannu Högberg, informatör
Nadja Vourinen, kommunsekreterare Ylva Sjöden, ersättare:
Tove Winqvist (S), Torsten Jansson (S), Thommy Ukkonen (S),
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Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
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Rapport — lokal överenskommelse angående
ungdomsarbetslösheten
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Arbetsenhetens områdeschef Ann-Christine Rask informerar om delegationen
unga till arbete (DUA). Under hösten 2015 har ett arbete pågått med att ta
fram ett avtal tillsammans med kommunerna i norra länsdelen,
Arbetsförmedlingen och Norra Västmanlands Utbildningsförbund. Avtalet är
nu klart och projektet kan starta. För ungdomar 20-24 år som inte fullgjort
gymnasiet har en kombinerad sysselsättning/gymnasieutbildning tagits fram
inom vård och omsorg samt skola och fritidshem. Norberg har fem sådana
platser, Skinnskatteberg fem och Fagersta do. Det är Arbetsförmedlingen som
initierar ungdomar till dessa platser. I Norberg, Skinnskatteberg och Fagersta
finns totalt 83 ungdomar inskrivna hos Arbetsförmedlingen, 33 är nyanlända i
etableringen. Det finns även ett antal ungdomar som inte har någon
sysselsättning och som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen tar del av informationen samt att
kommunstyrelsen bjuder in arbetsenhetens områdeschef till nästa sammanträde
den 12 april 2016 id. 9.00 för en återkoppling om vad som händer med de
arbetslösa ungdomarna i kommunen och vad kommunen och övriga aktörer
gör för att uppfylla målsättningen i DUA.

Beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten.
2. Kommunstyrelsen bjuder in arbetsenhetens områdeschef till
kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2016 kl. 9.00 för en
återkoppling om vad som händer med de arbetslösa ungdomarna och
vad kommunen och övriga aktörer gör för att uppfylla målsättningen i
DUA.
Kopia till:
Områdeschef Ann-Christine Rask
Akten

Justerare.--217,7
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Nedläggande av faderskapsutredning 1
Dnr 2016.0054.750

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 5
föräldrabalken, FB).
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen 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. Beslutet fattas
med stöd av 2 kap. 7 5 FB.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 15 december 2015, 5 246.

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

Justerare
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Nedläggande av faderskapsutredning 2
Dnr 2016.0055.750

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 5
föräldrabalken, FB).
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att Ligga 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. Beslutet fattas
med stöd av 2 kap. 7 § FB.

Beslutsunderlag
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 15 december 2015, § 247.

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

Justerare
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Redovisning av ordförandebeslut
Dnr 2013.0101.106

Sammanfattning av ärendet
Minecraft är ett delprojekt inom Den Attraktiva Regionen (DAR), där
bl.a. de tre kommunerna Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg deltar.
Syftet med delprojektet är att ta fram en verklighetsbaserad kopia av
kommunerna i spelet Minecraft, som sedan kan användas till olika
projekt kring samhällsfrågor.
Ett Minecraft- event ägde rum den 14 januari 2016 där den nu färdiga
Minecraft-miljön förevisades. Innan eventet inkom äskande om medel
från projektsamordnare Johannes Nilsson. Enligt bifogad kostnadskalkyl
skulle den sammanlagda kostnaden för eventet uppgå till 19 000 kr,
vilken fördelades på de tre kommunerna Norberg, Fagersta och
Skinnskatteberg. För Norbergs del innebar detta en kostnad på ca 6 333
kr (19 000 kr/3).
Eftersom eventet ägde rum innan kommunstyrelsens allmänna utskott
sammanträde den 20 januari 2016, ansågs ärendet vara av brådskande
natur. Efter samråd med ordföranden i kommunstyrelsens allmänna
utskott fattades därför ett ordförandebeslut gällande Norbergs kommuns
snedfinansiering av eventet. Beslutet fattades med stöd av
delegationsordning för allmänna utskottets ansvarsområde samt
brådskande ärenden (ordf beslut), reviderad av kommunstyrelsen 201402-10, 5 12 och 2014-11-17, 5 141.

Begutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari 2016, 5 15
Ordförandebeslut den 8 januari 2016

Beslut
Kom runstyrelsen tar del av ordförandebeslutet.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare
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Sammanträdesprotokoll

Fördelning av extra medel för
flyktingmottagandet
Dnr 2015.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Den 16 november 2015 uppdrog kommunstyrelsen åt kommunchefen
att upprätta ett förslag till grov fördelning av de extra medel på 40,6 Mkr
som kommunen tilldelats av riksdagen. Kommunchefen redovisade
förslag till grov fördelning på kommunstyrelsens sammanträde den 14
december 2015. Förslaget innefattade tre huvudkategorier; "Behov av
verksamhetslokaler", "Behov av kompetensutveckling av personal" och
"Integrationsinsatser i övrigt under 2015-2016".
Kommunstyrelsen beslutade vid samma möte 5 216:
1. Att de tillfälliga statliga medlen för 2015 och 2016 fördelas
utifrån den faktiska merkostnaden Norbergs kommun har haft
för asylmottagandet 2015 och 2016.
2. Att kommunchefen undersöker möjligheten till att inrätta en
integrationsfond med syfte att långsiktigt arbeta med integration
av nyanlända i Norberg.
3. Att kommunchefen återkommer med förslag på
kostnadsfördelning av övriga insatser enligt de tre rubrikerna.
Kommunchefen presenterar följande förslag till kostnadsfördelning.
0,6 Mkr används till att finansiera tjänst som integrationskoordinator under 2016.
2,0 Mkr används till arbetsmarknadsinsatser.
1,6 Mkr används till kompetens- och utbildningsinsatser av
kommunens personal.
1,0 Mkr används till kultursatsningar.
5,0 Mkr används till boende för ensamkommande barn genom
köp av fastighet som ställs om till HVB-hem eller stödboende för
minst 10-12 ungdomar

Justerare
,e&
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0,4 Mkr används till täckning av sociala utskottets insatser under
2015.
25 Mkr investeras i en ny idrottshall i kvarteret Kronan.
5,0 Mkr används till fördelning av projektmedel till projekt
integration. Projekten ska sammanfattningsvis vara:
- Nyskapande
- Utvecklande för individen
- Främja social och ekonomisk hållbarhet
- Främja inslussning in i det svenska samhället (språk, utbildning,
eller praktik och sysselsättning)

Ideella föreningar, andra icke-vinstdrivande organisationer samt företag
med verksamhet i Norberg kan söka dessa projektmedel. Även
kommunala förvaltningar och samverkansorgan som vill pröva nya ideer
för att utveckla arbetet med integration kan söka projektmedel.
Norbergs kommun prioriterar integrationsprojekt som bidrar till att
främja en social och ekonomisk hållbar utveckling av Norberg. Projekt
som är samarbetsinriktade över förvaltningsgränser och
organisationsgränser välkomnas särskilt men dimensionen utgör inget
skall krav.
Kommunchefen föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar enligt
följande:
Att fastställa förslag till inriktning samt kriterier för
integrationsprojektmedel.
Att kommunchefen ges uppdrag att arbeta fram en mall för
ansökan av integrationsprojektmedel med generella krav samt
skall-krav som utöver kriterierna ska vara uppfyllda av de
sökande för att kunna ta del av projektmedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchefen daterad den 5 februari 2016
Tjänsteskrivelse från kommunchefen med bilaga, daterad den 7 januari
2016
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari 2016, § 4,
förutom den punkt som inte justerades
Bilaga till centrala samverkansgruppens protokoll den 21 januari 2016,
"Yrkanden med anledning av regeringens tilldelning av extra miljoner till

Justerare
-",
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Norbergs kommun p.g.a. att kommunen tagit emot ett stort antal
nyanlända"
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 29 januari 2016,
"Varför engångspengarna inte kan användas till mer personal"

Yrkanden och propositionsordning m.m.
Kent Persson (V), Henrik Dömstedt (V), Stig Bergman (V) och Karin
Dömstedt (V) framlägger följande yrkanden avseende fördelningen av
extra medel för flyktingmottagandet, 40,6 Mkr:
- 0,3 Mkr till barn- och utbildningsutskottet för att täcka kostnader
för moduler 2015
- 0,4 Mkr till socialutskottet för att täcka kostnader för 2015
- Kultursatsningar 0,5 Mkr, disponeras av kultur- idrotts- och
fritidsutskottet till bibliotek och Unkan
- Integrationsfond 5,0 Mkr, medel fördelas och disponeras av
kommunstyrelsen
- Kompetens- och utbildningsinsatser 2,5 Mkr, medlen disponeras
av kommunstyrelsen.
0,3 Mkr integrationskoordinator, medlen disponeras av
ledningskontoret
- 1,0 Mkr till arbetsmarknadsinsatser, disponeras av socialutskottet
- 1,0 Mkr teknisk utrustning till skolan, disponeras av barn- och
utbildningsutskottet
- Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma med förslag på
byggande av idrottshall, avseende investering och driftkostnader.
- Kommunchefen ges i uppdrag att presentera förslag på
permanent lösning för fritidsgårdens verksamhet avseende
investering och drift.
- Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma med förslag till
åtgärder för att möta behovet av nya boendeplatser för
ensamkommande barn och hur vi finansierar detta.
- Att en referensgrupp till NVK i hallfrågan skapas bestående av
kommunchefen, representant för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK), Västmanland-Dalarna Miljöoch byggnadsnämnd, kultur- och fritid samt utsedd person från
hallgruppen. Kommunchefen är sammankallande.
- Att referensgruppen också får i uppdrag att identifiera på vilka
sätt de föreningar som avser att bedriva verksamhet i hallen kan
ges visst driftansvar, i syfte att minimera kommunens
driftkostnader, samt återkomma med denna fråga till
kommunstyrelsens allmänna utskott.

Justerare
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Kommunchefen ber de fackliga organisationerna konkretisera
sina krav på fördelning av de 40,6 Mkr och återkommer till
kommunstyrelsen med en redovisning av kraven.

Kent Persson (V) yrkar som tillägg att kompetens- och
utbildningsinsatser, 2,5 Mkr ska avse kompetensutveckling av personal
inom kommunens "kontaktyrken" i mångfaldsfrågor.
Johanna Odö (S) begär ajournering innan några beslut fattas.
Ajournering mellan kl. 14.25 — 14.46.
Asa Eriksson (S), Johanna Odö (S), Annika Hedberg-Roth (S), Rickard
Gill man (S), Elizabeth Pettersson (S) och Anna Morssing (S) framställer
följande yrkanden:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att de tillfälliga extrapengar
kommunen fått för stort antal asylsökande elever i första hand
ska användas till att bygga om lilla gymnastiksalen i Centralskolan
till fler klassrum och grupprum.
- Att kommunfullmäktige beslutar att de tillfälliga extrapengar
kommunen fått för stort flyktingmottagande ska användas till att
bygga den idrottshall inklusive fritidsgård kommunen så väl
behöver för att möjliggöra fler klassrum på Centralskolan, skapa
en plats för integration mellan generationer och kulturer samt
möjliggöra en utveckling av kultur- och fritidslivet.
Att kommunfullmäktige beslutar att investeringar som görs med
de tillfälliga extrapengarna belastar driftsbudgeten 2016 och att
sedvanliga, framtida kapitalkostnader därmed undviks.
- Att kommunfullmäktige beslutar att avsätta 5 Mkr för
integrationsprojekt enligt förslag från kommunstyrelsen.
- Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
tillsammans med NVK och, gällande idrottshallen, den
ekonomiska förening som vill driva idrottshallen, skyndsamt ta
fram erforderliga beslutsunderlag för de två byggprojekten,
påbörja planering för upphandling och byggnation samt i april
presentera förslag till hur driftkostnaderna för idrottshall och
fritidsgård kan hållas så låga som möjligt.
- Att kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsutskottet
tillförs 1 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten för
inköp av IT-utrustning till grundskolan 2016.

Justerare
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Att kommunstyrelsen beslutar att socialutskottet tillförs 1 Mkr av
de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten 2016 för ytterligare
arbetsmarknadsinsatser för unga och utlandsfödda.
Att kommunstyrelsen beslutar att kultur- idrotts- och
fritidsutskottet tillförs 0,5 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till
driftsbudgeten 2016 för integrationsinsatser inom kulturområdet.
Att kommunstyrelsen beslutar att allmänna utskottet tillförs 2,5
Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten 2016 för
kompetensutveckling av all personal inom kommunens
"kontaktyrken" i mångfaldsfrågor.
Att kornmunstyrelsen beslutar att allmänna utskottet tillförs 0,3
Mkr till driftsbudgeten 2016 för integrationskoordinator.

Asa Eriksson (S), Johanna Odö (S), Annika Hedberg-Roth (S), Rickard
Gillman (S), Elizabeth Pettersson (S) och Anna Morssing (S) yrkar vidare
att följande tillägg görs till kommunchefens förslag om kriterier för
projektmedel till integration:
-

Att kriterierna kompletteras med krav på uppföljning av
projekten.
Att beslut om projektmedlen ska fattas under 2016 men
projekten kan pågå under längre tid.
Att samtliga som söker medel ska kunna visa ett samarbete med
någon kommunal verksamhet i projektet.

Kent Persson (V) yrkar bifall till Erikssons m.fl. yrkande gällande tillägg
till kommunchefens förslag om kriterier för projektmedel till integration.
Kent Persson (V) yrkar bifall till Erikssons m.fl. yrkande att
kommunfullmäktige beslutar att de tillfälliga extrapengar kommunen fått
för stort antal asylsökande elever i första hand ska användas till att bygga
om lilla gymnastiksalen i Centralskolan till fler klassrum och grupprum.
Stefan Vestling (SD) yrkar bifall till Perssons m.fl. förslag i de delar som
gäller idrottshallen d.v.s. att:
-

Justerare

Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma med förslag på
byggande av idrottshall, avseende investering och driftkostnader.
Att en referensgrupp till NVK i hallfrågan skapas bestående av
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Kommunstyrelsen

och byggnadsnämnd, kultur- och fritid samt utsedd person från
hallgruppen. Kommunchefen är sammankallande
Att referensgruppen också får i uppdrag att identifiera på vilka
sätt de föreningar som avser att bedriva verksamhet i hallen kan
ges visst driftansvar, i syfte att minimera kommunens
driftkostnader, samt återkomma med denna fråga till
kommunstyrelsens allmänna utskott.
Kent Persson (V) begär ajournering.
Ajournering mellan kl. 15.43 — 15.53.
Kent Persson (V) framlägger följande yrkanden:
Kommunstyrelsen beslutar som inriktningsbeslut att en
idrottshall byggs, inklusive fritidsgård.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att snarast
återkomma med förslag på investerings- och driftsbudget.
Eriksson m.fl. drar tillbaka sina yrkanden gällande idrottshallen till
förmån för Perssons yrkande.
Ordföranden konstaterar att Persson m.fl. och Eriksson m.fl. är överens
om att 0,3 Mkr av extrapengarna ska användas för att finansiera tjänst
som integrationskoordinator. Ordföranden ställer Perssons m.fl. och
Erikssons m.fl. förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Johanna Odö (S) yrkar bifall till Erikssons m.fl. yrkande gällande
arbetsmarknadsinsatser. Ordföranden ställer Erikssons m.fl. yrkande ang.
arbetsmarknadsinsatser under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden konstaterar att Persson och Eriksson m.fl. är överens om
att 2,5 Mkr ska användas till kompetensutvecldingsinsatser av all
personal inom kommunens "kontaktyrken" i mångfaldsfrågor.
Ordföranden ställer Erikssons m.fl. och Perssons yrkanden under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
dessa.
Ordförande ställer Perssons m.fl. yrkande om att kultursatsningar 0,5
Mkr, disponeras av kultur- idrotts- och fritidsutskottet till bibliotek och
Unkan mot Erikssons m.fl. yrkande att kultur- idrotts- och
fritidsutskottet tillförs 0,5 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till
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driftsbudgeten 2016 för integrationsinsatser inom kulturområdet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Perssons m.fl. yrkande.
Stig Bergman (V) yrkar att "snarast' läggs till Perssons m.fl. yrkande om
att kommunchefen ges i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder
för att möta behovet av nya boendeplatser för ensamkommande barn
och hur detta finansieras. Ordföranden ställer Perssons m.fl. förslag med
Bergmans tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Johanna Odö (S) yrkar bifall till Eriksson m.fl. förslag att barn- och
utbildningsutskottet tillförs 1 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till
driftsbudgeten för inköp av IT-utrustning till grundskolan 2016.
Kent Persson (V) yrkar bifall till Perssons m.fl. förslag att barn- och
utbildningsutskottet tillförs 1,0 Mkr till teknisk utrustning till skolan.
Ordföranden ställer Erikssons m.fl. yrkande mot Perssons m.fl. yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Perssons m.fl.
yrkande Åsa Eriksson (S), Johanna Odö (S), Annika Hedberg-Roth (S),
Rickard Gilltnan (S) och Anna Morssing (S) reserverar sig till förmån för
eget förslag.
Ordföranden ställer Erikssons m.fl. förslag om att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att de tillfälliga extrapengar kommunen fått
för stort antal asylsökande elever i första hand ska användas för att bygga
om lilla gymnastiksalen i Centralskolan till fler klassrum och grupprum
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Ordföranden ställer Perssons yrkande att kommunstyrelsen som
intiktningsbeslut beslutar att en idrottshall byggs, inklusive fritidsgård,
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Ordföranden ställer Perssons yrkande att kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunchefen att snarast återkomma med förslag på investerings- och
driftsbudget avseende byggandet av en idrottshall inklusive fritidsgård
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Asa Eriksson (S) yrkar att "hallgrnppen" ändras till "Norbergs Idrottshall
ekonomisk förening" i första meningen i Perssons m.fl. förslag "att en
referensgrupp till NVK i hallfrågan skapas bestående av kommunchefen,
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representant för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK),
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd, kultur- och fritid samt
utsedd person från hallgi-uppe n" . Ordföranden ställer Perssons m.fl.
yrkande och Erikssons ändringsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Kent Persson
yrkar att tillägget "snarast" görs i Perssons m.fl. förslag
att "referensgruppen får i uppdrag att identifiera på vilka sätt de
föreningar som avser att bedriva verksamhet i hallen kan ges visst
driftansvar, i syfte att minimera kommunens driftkostnader, samt
återkomma med denna fråga till kommunstyrelsens allmänna utskott".
Ordföranden ställer Perssons m.fl. förslag angående referensgruppens
uppdrag samt Perssons tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Asa Eriksson (S) yrkar avslag till Perssons m.fl. yrkande att
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att be de fackliga
organisationerna konkretisera sina krav på fördelning av de 40,6 Mkr och
återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av kraven.
Ordföranden ställer Erikssons yrkande mot Perssons m.fl. yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.
Stig Bergman (V) begär votering.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Perssons m.fl. yrkande.
Nej-röst för avslag av Perssons m.fl. yrkande.

5
Ledamot/
tjänstgörande ersättare
Asa Eriksson (S)
Annika Hedberg Roth (S)
Rickard Gillman (S)
Johanna Odö (S)
Anna Morssing Lindberg
Kent Persson (V)
Stig Bergman (V)
Karin Dömstedt (V)
Henrik Dömstedt (V)
Stefan Vestling (SD)
Ulf Segerbo (M)
Lars Persson (PNF)

Justerare
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Ja-röst
(bifall)

Nej-röst
(avslag)
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Avbruten tjänstgöring

Med sex ja-röster, fem nej-röster och en som avstår beslutar
kommunstyrelsen att Perssons m.fl. yrkande bifalls.
Asa Eriksson (S), Johanna Odö (S), Annika Hedberg-Roth (S), Rickard
Gillman (S) och Anna Morssing (S) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer Erikssons m.fl. yrkande om att kommunfullmäktige
beslutar att investeringar som görs med de tillfälliga extrapengarna
belastar driftsbudgeten 2016 och att sedvanliga, framtida
kapitalkostnader därmed undviks under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden konstaterar att Persson m.fl. och Eriksson m.fl. är överens
om att avsätta 5,0 Mkr till projektmedel för integration i enlighet med
kommunchefens förslag. Ordföranden ställer kommunchefens förslag
och Erikssons m.fl. tilläggsyrkanden gällande inriktning och kriterier för
integrationsprojektmedlen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Allmänna utskottet tillförs 0,3 Mkr till driftsbudgeten 2016 för
integrationskoordinator.
2. Socialutskottet tillförs 1,0 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till
driftsbudgeten 2016 för ytterligare arbetsmarknadsinsatser för
unga och utlandsfödda.
3. Allmänna utskottet tillförs 2,5 Mkr av de tillfälliga extrapengarna
till driftsbudgeten 2016 för kompetensutveckling av all personal
inom kommunens "kontaktyrken" i mångfaldsfrågor.
4. Kultursatsningar 0,5 Mkr, disponeras av kultur-idrotts- och
fritidsutskottet till bibliotek och Unkan.
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att snarast
återkomma med förslag till åtgärder för att möta behovet av nya
boendeplatser för ensamkommande barn och hur detta
finansieras.
6. Barn- och utbildningsutskottet tillförs 1,0 Mkr till teknisk
utrustning till skolan.
7. Kommunstyrelsen beslutar som inriktningsbeslut att en
idrottshall byggs, inldusive fritidsgård.

Justerare
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8. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att snarast
återkomma med förslag på investerings- och driftsbudget
avseende byggandet av en idrottshall inklusive fritidsgård.
9. Kommunstyrelsen beslutar att en referensgrupp till Norra
Västmanlands Kornmunalteknikförbund (NVK) i hallfrågan
skapas bestående av kommunchefen, representant för NVK,
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd, kultur- och
fritid samt utsedd person från Norbergs Idrottshall ekonomisk
förening. Kommunchefen är sammankallande.
10. Kommunstyrelsen uppdrar åt referensgruppen att identifiera på
vilka sätt de föreningar som avser att bedriva verksamhet i hallen
kan ges ett visst driftansvar, i syfte att minimera kommunens
driftkostnader, samt att snarast återkomma med denna fråga till
kommunstyrelsens allmänna utskott.
11. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att be de fackliga
föreningarna konkretisera sina krav på fördelning av de 40,6 Mkr
och till kommunstyrelsen återkomma med en redovisning av
kraven.
12. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att arbeta fram en
mall för ansökan av integrationsprojekttnedel med generella krav
samt skall-krav som utöver kriterierna ska vara uppfyllda av de
sökande för att kunna ta del av projektmedlen. Kriterierna
kompletteras även med krav på uppföljning av projekten.
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringar som görs med de
tillfälliga extrapengarna belastar driftsbudgeten 2016 och att
sedvanliga, framtida kapitalkostnader därmed undviks.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de tillfälliga extrapengar
kommunen fått för stort antal asylsökande elever i första hand
ska användas för att bygga om lilla gymnastiksalen i
Centralskolan till fler klassrum och grupprum.
3. Konn-nunfullmäktige beslutar att avsätta 5,0 Mkr till fördelning
av projektmedel till integration. Följande inriktning och kriterier
för integrationsprojektmedlen fastställs.
Projekten ska vara:
Nyskapande
Utvecklande för individen
Främja social och ekonomisk hållbarhet
Främja inslussning in i det svenska samhället (språk, utbildning
eller praktik och sysselsättning)
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Kommunstyrelsen

Ideella föreningar, andra icke vinstdrivande organisationer samt
företag som har eller avser att ha sin verksamhet i Norberg kan
söka dessa projektmedel. Även kommunala förvaltningar och
samverkansorganisationer som vill pröva nya ideer för att
utveckla arbetet med integration kan söka projektmedel. Samtliga
som söker projektmedel ska kunna visa ett samarbete med någon
kommunal verksamhet i projektet.
Beslut om projektmedel ska fattas under 2016, men projektet kan
pågå under längre tid.

Reservationer
Åsa Eriksson (S), Johanna Odö (S), Annika Hedberg-Roth (S), Rickard
Gillman (S) och Anna Morssing (S) reserverar sig mot beslutet att barnoch utbildningsutskottet tillförs 1,0 Mkr till teknisk utrustning till skolan
till förmån för eget förslag.
Åsa Eriksson (S), Johanna Odö (S), Annika Hedberg-Roth (S), Rickard
Gillman (S) och Anna Morssing (S) reserverar sig mot beslutet att
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att be de fackliga
organisationerna konkretisera sina krav på fördelning av de 40,6 Mkr och
återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av kraven.

Kopia till:
Kommunchefen
Socialutskottet
Allmänna utskottet
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd
Norbergs Idrottshall ekonomisk förening, Jimmy Tönnert Ladman
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion om förbättring av promenadstråk Norens
södra strand
Dnr 2015.0364.910

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i
Norberg om förbättring av promenadstråk Notens södra strand.
Motionen har remitterats till kultur- idrotts- och fritidsutskottet som
föreslår att motionen bifalls och att förbättringarna av promenadstråket
samordnas med utvecklingsarbetet med Prostudden och den pågående
utredningen om promenadväg runt Noten.

Beslutsunderlag
Motion från Gunilla Persson (S), inkommen den 5 november 2015
Kultur- idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den 2
december 2015, 5 65
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari 2016, 5 12

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att förbättringarna
av promenadstråket samordnas med utvecklingsarbetet med Prostudden
och den pågående utredningen om promenadväg runt Noren.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Framtida näringslivsarbete - TVG
Dnr 2016.0034.141

Sammanfattning av ärendet
Fagersta och Norbergs kommuner har haft ett gemensamt
tillväxtprogram, men kommunfullmäktige i både Fagersta och Norberg
beslutade under hösten 2015 att lägga ned programmet. Istället föreslås
att ett nytt handlingsprogram för tillväxt arbetas fram 2016.
Att utveckla Norberg som destinations- och tillväxtort är ett långsiktigt
arbete i samverkan över förvaltnings- och sektorsgränser, med företag,
civila samhället samt föreningar. Norbergs kommun har utifrån den
vision som kommunfullmäktige föreslås anta den 25 januari 2016 en roll
som främjare, stödjare och som koordinator för besöksnäring, turism
och tillväxt. Dessa frågor organiseras i flera kommuner inom en och
samma enhet som ofta är nära kopplad till kommunledningen.
I syfte att stödja entreprenörskapet, de tillväxtskapande processerna i
Norbergs kommun samt öka Norbergs attraktivitet som destinationsort
föreslår allmänna utskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Norbergs kommuns röstombud
att begära utträde ur Tillväxtgruppen (TVG) från och med år
2017.
2. Kommunchefen får i uppdrag att hantera Norbergs kommuns
utträde tillsammans med övriga medlemmar samt företrädare för
TVG.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse "Tillväxt Norberg 2025" med bilaga,
den 12 januari 2016
Muntlig föredragning av kommunchefen.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Norbergs kommuns röstombud
att begära utträde ur Tillväxtgruppen (TVG) från och med år
2017.
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2. Kommunchefen får i uppdrag att hantera Norbergs kommuns
utträde tillsammans med övriga medlemmar samt företrädare för
TVG.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Akten
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Västmanlands kommuner och landstings
årsstämma
Dm: 2016.0036.106

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands läns landsting har hos regeringen ansökt om att få överta
det regionala utvecklingsansvaret i länet. I departementspromemoria Ds
2015:53, föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län bl.a.
ändras så att lagen även omfattar Västmanlands län. Förslaget innebär
även att landstinget får besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive
regionstyrelse.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari 2016, § 6

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige uppdrar åt Norbergs kommuns röstombud att
föreslå årsstämman att Västmanlands kommuner och landsting ska
upphöra som förening när Region Västmanland bildas den 1 januari
2017, samt att rösta för detta förslag.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten
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I väntan på ambulans (IVPA)
Dnr 2016.0029.177

Sammanfattning av ärendet
IVPA-verksamhet har sedan 2005 bedrivits inom Avesta och Hedemora
kommuner. Denna samverkan innebär att en personbil från
räddningstjänsten utrustad med diverse sjukvårdsutrustning (bl.a.
defibrillator/hjärtstartare) larmas ut vid bl.a. misstänkt hjärtstopp.
Enheten bemannas med två brandmän från aktuell räddningsstyrka.
Utlarmning av ambulans sker alltid parallellt med att IVPA-enhet larmas.
Ofta är IVPA-enheten snabbare på plats än ambulansen och kan påbörja
livräddande åtgärder. Grunden för denna samverkan är avtal mellan SDR
och Landstinget Dalarna samt mellan respektive medlemskommun och
SDR.
Under en tid har diskussioner förts om att starta upp motsvarande
verksamhet vid räddningsstationerna i Norberg och Fagersta. Vid dessa
diskussioner har företrädare för SDR, Landstinget Västmanland samt
Norbergs och Fagersta kommuner deltagit. Landstinget Västmanland har
nu lämnat ett avtalsförslag för samverkan med SDR gällande IVPAverksamhet vid räddningsstyrkorna i Norberg och Fagersta. Förslaget
innehåller även en delfinansiering av verksamheten.
Enligt preliminär kostnadsberäkning, som bl.a. bygger på landstingets
bedömning av larmfrekvens, är Norbergs kommuns kostnader för att
starta upp och driva IVPA-verksamhet följande:
Uppstartskostnad:
ca 120 tkr
Årlig driftkostnad
ca 87 tkr (för 2016 beräknas driftkostnaden
bli ca 44 tkr då verksamheten startar vid halvårsskiftet)
Räddningschef för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund föreslår att
Norbergs kommun beslutar att teckna avtal med Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (SDR) gällande verksamhet "I väntan på
ambulans" (IVPA) enligt upprättat avtalsförslag. Verksamheten förväntas
starta den 1 juli 2016.

Beslutsunderlag
Förslag "Avtal om verksamhet vid ambulanslarm (i väntan på ambulans)
i Norberg", daterat den 15 januari 2016
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Skrivelse från räddningschef Mats Jansson, Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund, daterad den 15 januari 2016

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till räddningschefens förslag med tillägget
att kostnaderna för 2016 finansieras med 2016 års resultat och att
kostnaderna för 2017 hänskjuts till budgetberedningen.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (SDR) gällande verksamhet "I väntan på
ambulans" (IVPA) enligt upprättat avtalsförslag. Verksamheten förväntas
starta den 1 juli 2016.
Kostnaderna för 2016 finansieras med 2016 års resultat.
Kostnaderna för 2017 hänskjuts till budgetberedningen.

Kopia till:
Kornmunfullinäktige
Akten
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Äskande av ytterligare medel för hyra av lokaler
till Unkan
Dnr 2014.0337.910

Sammanfattning av ärendet
Unkans personal har i skrivelse kommenterat för och nackdelar med
alternativet "nya lokaler i DK-huset". Förutsatt att de tänkta lokalerna
utökas med ytterligare ytor, erbjuder alternativet möjlighet till inomhus
skatehall, klättervägg och liknande möjligheter till fysiska aktiviteter,
vilket ligger i linje med kultur- idrotts- och fritidsutskottets uppdrag att
planera för ökad rörlighet.
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet äskar ytterligare medel utöver
nuvarande hyresnivå för att de nya lokalerna för Unkan ska kunna
anpassas till en verksamhet med större möjligheter till ökad rörlighet.

Beslutsunderlag
Kultur- idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll den 2
december 2016, 5 53
Kultur- idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 24 november
2015.
Skrivelse från ungdomsgårdens personal

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelsen. tagit del av informationen.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Kopia till:
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet
Akten
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Licenskostnader i samband med införande av
Aditro Window samt generellt ökad ITanvändning
Dnr 2016.0033.942

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna lönenämnd fattade 2015-04-29, 513 beslut om
införande av Aditro Window i sin budget för 2016 med plan för 20172018. Fullt ut kräver användningen av Aditro Window att respektive
deltagande kommun i lönesamverkan använder så kallade "AD-konton"
för sin personal samt att viss programvara och konfiguration av
synkronisering av de anställdas konton finns. Idag saknas AD-konton för
delar av personalen både administrativt och inom skolan, vilka måste
kompletteras för att kunna nyttja Aditro Window fullt ut. Programvara
för synkronisering saknas också. Den kommunala utvecklingen i övrigt
har också inneburit ett kraftigt ökat antal konton bland kommunens
anställda samt kraftigt ökat användande av mobila enheter i form av
mobiltelefoner och surfplattor samt ett ökat nyttjande av IT-stöd
generellt. Detta har sammantaget lett till att licenssitutationen för
nyttjande av Microsoft-produkter måste ses över.
I samarbete med Norra Västmanlands Korrnnunalteknikförbunds ITservice har ett kostnadsförslag på ny licensmodell för Microsoftlicenser
samt AD-kontosynkronisering tagits fram med anledning av
lönenämndens beslut att införa Aditro Window.
Ett kostnadsförslag för uppgradering till Office 2016 har också tagits
fram.
1. Kostnadsförslag med anledning av lönenämndens beslut att införa
Aditro Window

Admin
Skola

Årskostnad år 1-3
265.000 kr
110.000 kr
370.000 kr

Årskostnad år 4 ->
130.000 kr
120.000 kr
250.000 kr

Engångskostnader i samband med införande av ADkontosynkronisering :
40.000 kr
Kostnaden för uppgradering till Office 2016 är beräknad till 507.600 kr
för Norbergs kommun. Norra Västmanlands Ekonominämnd har
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Kommunstyrelsen

beräknat att årskostnaden för detta blir 137.600 kr inklusive ränta om
kostnaden fördelas ut över fyra år.
Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen antar följande kostnadsförslag med anledning
av lönenämndens beslut att införa Aditro Window

Admin
Skola

Årskostnad år 1-3
265.000 kr
110.000 h
370.000 kr

Årskostnad år 4 ->
130.000 kr
120.000 kr
250.000 kr

2. Kommunstyrelsen antar kostnadsförslaget om en
engångskostnad på 40 000 kr i samband med införande av ADkontosynkronisering.
3. Finansiering sker med resultatet för 2016.
4. Framtida kostnader hanteras av budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den
Tjänsteskrivelse från kommunens IT-strateg, daterad den 30 november
2015

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen antar följande kostnadsförslag med anledning
av lönenämndens beslut att införa Aditro Window

Admin
Skola

Årskostnad år 1-3
265.000 kr
110.000 k
370.000 kr

Årskostnad år 4 ->
130.000 kr
120.000 k
250.000 kr

2. Kommunstyrelsen antar kostnadsförslaget om en
engångskostnad på 40 000 kr i samband med införande av ADkontosynkronisering.
3. Finansiering sker med resultatet för 2016.
4. Framtida kostnader hanteras av budgetberedningen.
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Kopia till:
Kommunens IT-strateg
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Norra Västmanlands Kornmunalteknikförbunds IT-service
Akten
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Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken över ansökan gällande Vindkraftpark
Målarberget
Dnr 2015.0100.427

Sammanfattning av ärendet
VKS Vindkraft Sverige AB ansöker hos Länsstyrelsen i Uppsala län
(Miljöprövningsdelegationen MPD) om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken
till uppförande och drift av en gruppstation om 39 vindkraftverk, med en
totalhöjd på maximalt 200 m, i ett område mellan Norberg och Avesta.
Norbergs kommun har fått ärendet översänt i två remisser för yttrande
om utformaning av villkor och justeringar respektive för tillstyrkan eller
avstyrkan av vindkraftparken. Denna remiss handlar om tillstyrkan eller
avstyrkan.
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd har inventerat olika
intressen och upprättat förslag till justeringar, men inte tagit ställning till
frågan om tillstyrkan eller avstyrkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, handläggare Västmanland-Dalarna Miljö- och
byggnadsnämnd den 27 januari 2016 "Begäran om yttrande enligt 16 kap.
4 5 miljöbalken över ansökan gällande vindkraftpark Målarberget i
Avesta och Norbergs kommuner — Tillstyrkan eller avstyrkan"

Yrkanden
Asa Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige föreslås tillstyrka VKS
Vindkraft Sverige AB:s ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftpark
inom projektområdet Målarberget i Norbergs kommun.
Kent Persson (V) yrkar bifall till Erikssons yrkande
Stefan Vestling (SD) yrkar att kommunfullmäktige i Norbergs kommun
avstyrker VKS Vindkraft Sverige AB:s ansökan.
Ordföranden ställer Erikssons yrkande mot Vestlings yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka VKS Vindkraft Sverige AB:s
ansökan.
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Jäv
Stig Holmberg (C) närvarar inte vid handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige i Norberg tillstyrker VKS Vindkraft Sverige AB:s
ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftpark inom projektområdet
Målarberget i Norbergs kommun.

Reservationer
Stefan Vestling (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Konununfullrnäktige
Akten
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Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesprotokoll

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för
Vindkraftpark Målarberget — villkor och
eventuella justeringar
Dnr 2015.0100.427

Sammanfattning av ärendet
VKS Vindkraft Sverige AB ansöker hos Länsstyrelsen i Uppsala län
(Miljöprövningsdelegationen MPD) om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken
till uppförande och drift av en gruppstation om 39 vindkraftverk, med en
totalhöjd på maximalt 200 m, i ett område mellan Norberg och Avesta.
Norbergs kommun har fått ärendet översänt i två remisser för yttrande
om utformaning av villkor och justeringar respektive för tillstyrkan eller
avstyrkan av vindkraftparken. Denna remiss handlar om utformning av
villkor och justeringar.
Remissen har remitterats till Västmanland-Dalarna Miljö- och
byggnadsnämnd som har inventerat olika intressen och upprättat
följande förslag till justeringar:
-

-

-

Sökanden rekommenderas att om möjligt hitta en alternativ
placering av vindkraftverk nr 21, så att ingreppet i berörd
nyckelbiotop helt kan undvikas. Om ingen alternativ placering
kan hittas så bör vindkraftverket inte uppföras.
En kompletterande studie avseende förekomst av nattskärra i
anslutning till vindkraftverk nr 08 bör göras och vid behov bör
nödvändiga justeringar eller skyddsåtgärder vidtas. Om detta
visar sig vara omöjligt bör vindkraftverket inte uppföras.
I det fall hela parken inte byggs ut på en gång rekommenderas att
de verk som planeras med minst avstånd till befintlig bebyggelse
till en början undviks.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, handläggare Västmanland-Dalarna Miljö- och
byggnadsnämnd den 27 januari 2016 "Begäran om yttrande enligt 9 kap.
miljöbalken över ansökan gällande vindhaftpark i Avesta och Norbergs
kommuner (Målarberget) — Villkor och eventuella justeringar"

Jäv
Stig Holmberg (C) närvarar inte vid handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.
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Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Sökanden rekommenderas att om möjligt hitta en alternativ
placering av vindkraftverk nr 21, så att ingreppet i berörd
nyckelbiotop helt kan undvikas. Om ingen alternativ placering
kan hittas så bör vindkraftverket inte uppföras.
En kompletterande studie avseende förekomst av nattskärra i
anslutning till vindkraftverk nr 08 bör göras och vid behov bör
nödvändiga justeringar eller skyddsåtgärder vidtas. Om detta
visar sig vara omöjligt bör vindkraftverket inte uppföras.
I det fall hela parken inte byggs ut på en gång rekommenderas att
de verk som planeras med minst avstånd till befintlig bebyggelse
till en början undviks.

Reservationer
Stefan Vestling (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Meddelanden
Följande skriftliga meddelanden redovisas kommunstyrelsen:
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 21 december 2015
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 15 december 2015
- Kultur- idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 2 december
2015
- Lokal överenskommelse — samverkan mellan kommunerna
Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen
- Överenskommelse om mottagande av samt anordnande av
boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k.
ensamkommande barn
- NVU skrivelse angående begäran om extramedel från
medlemskommunerna, inkom den 3 februari 2016
Följande muntliga meddelanden redovisas kommunstyrelsen:
Områdeschefen för arbetsmarknadsenheten informerar om
kommunens avtal om ensamkommande barn samt kommunens
avtal om mottagande av nyanlända. Avtalet om ensamkommande
barn omfattar 77 platser. Norbergs kommun har inte 77 platser
varför några av barnen är familjehemsplacerade i Sverige.
Norbergs kommun har täckt upp alla platser utom 9. Norbergs
kommun har ännu inte fått något fördelningstal för 2016, men
förmodligen kommer antalet att sättas till noll p.g.a. att
kommunen redan tagit emot så många nyanlända.
Kommunstyrelsens ordförande har tillsammans med
kommunchefen åter träffat det byggföretag som är intresserade
av att bygga i Norberg. Olika riskspridningsmodeller har
diskuterats, då företaget inte är berett att ta risken själv.
Återrapportering företagsskylt Spännarhyttan. kommunstyrelsens ordförande har förmedlat kontakt mellan
NVK:s förbundschef och berörd näringslivsperson.
- Enligt informellt besked från NVU redovisar de ett underskott
på 7,3 Mkr för år 2015, varav ca 2 Mkr hänför sig till Norbergs
kommun.
- Det ekonomiska resultatet för Norbergs kommun beräknas bli
drygt 5 Mkr, i detta ligger nästan 3 Mkr av de tillfälliga
extrapengarna, men även NVU:s underskott.
- Norbergs kommun har fått in ett äskande från NVU. De vill ha
extra pengar för det stora antalet nyanlända elever.
- Regionbildningen går framåt men trögt. Ett förslag som
diskuteras är att det, när regionbildningen är klar, inte kommer
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Kommunstyrelsen

att finnas VKT,-beredningar, utan tre större samtalsgrupper för
unga, äldre och kultur.
Johanna Odö (S) avger rapport Vafab:s medlemsråds möte.
Vafab har begärt ett högre borgensåtagande från
medlemskommunerna, vilket för Norbergs del innebär ett
borgensåtagande på ytterligare 5,8 Mkr, d.v.s. totalt 14 Mkr.
Vafab ska ta fram en mer hållbar budget innan något beslut kan
tas i frågan.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
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Fyllnadsval av ordinarie ledamot och vice
ordförande i barn- och utbildningsutskottet
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016 att befria Majja
Neverland (V) från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Majja Neverland har i egenskap av ledamot i kommunstyrelsen även
innehaft det politiska uppdraget som ordinarie ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott. Då Majja
Neverland (V) inte längre är ledamot i kommunstyrelsen behöver även
fyllnadsval av ordinarie ledamot och vice ordförande i barn- och
utbildningsutskottet förrättas.

Yrkanden
Kent Persson yrkar att Karin Hurtig (V) utses som ny ordinarie ledamot
och vice ordförande i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.
Ordföranden ställer Perssons förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Till ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens barnoch utbildningsutskott utses Karin Hurtig (V) från den 1 mars 2016 och
för resterande tid av mandatperioden.

Kopia till:
Karin Hurtig
Lön. S Grönberg
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen
Akten
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-03

Tidigareläggning av kommunstyrelsens
sammanträde den 18 april 2016
Dm 2015.0281.913

Sammanfattning av ärendet
Av 8 kap. 17 5 kommunallagen följer att kommunens årsredovisning ska
lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast
den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Kommunstyrelsens sammanträde, där årsredovisningen kommer att
behandlas, är bestämt till den 18 april 2016. För att följa
kommunallagens krav behöver sammanträdesdagen flyttas.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsens sammanträde den 18 april
2016 flyttas till den 12 april. 2016 kl. 9.00.
Ordföranden ställer Erikssons förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträde den 18
april 2016 flyttas till den 12 april 2016 kl. 9.00.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ledamöter
Kommunchef
Kommunsekreterare
Akten
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