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§ 18    
 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Lars Gustavsson (PNF) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll. 
 
2. Till ersättare för Lars Gustavsson (PNF) utses Stig Holmberg (C). 
_______ 
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§ 19     
 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med nedan ändringar. 

Sammanfattning 
Dagordningen ändras på följande sätt: 

 Extra ärende: Val till Intresseföreningen Bergslagets styrelse för åren  
2018-2019. 

 Extra ärende: Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
år 2017. 

 Extra meddelande: Information om nedläggning av hem för vård eller 
boende (HVB) Lilla Björkås. 

 Extra meddelande: Svar på remiss om regional kulturplan för Västmanland 
2019-2022. 

 Ärende 27 gällande medborgarförslag om matkvalitet inom hemtjänsten 
utgår. 

 Ärende 28 gällande medborgarförslag om kolonilotter utgår. 
_______ 
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§ 20   Dnr: NBGK 2017/0417   
 

Utvecklingsplan för Prostudden och västra centrum 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättad förslagshandling Utvecklingsplan för Prostudden och Västra centrum, daterad 
den 23 mars 2018, godkänns som strategiskt styrdokument. 

Sammanfattning 
Erika Flygare, planarkitekt vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 
medverkar vid sammanträdet och informerar om en utvecklingsplan för Prostudden 
och västra centrum. 
 
Bakgrunden är ett uppdrag som kommunfullmäktige gav Västmanland-Dalarna 
miljö- och byggförvaltning att ta fram en utvecklingsplan för Prostudden samt det 
obebyggda området väster om centrum. Arbetet påbörjades redan år 2012 i liten 
skala, men pausades tidigt med anledning av omprioritering av uppdrag. Projektet 
startades senare upp på nytt. 
 
Projektet inleddes med en omfattande medborgardialog under december år 2015 – 
februari år 2016 och många av idéerna och förslagen i utvecklingsplanen kommer 
därför ursprungligen från allmänheten. Ett färdigt planförslag var sedan ute på 
samråd den 9 november – den 3 december 2017 och reviderades därefter något 
utifrån inkomna samrådsyttranden. Förslaget ställdes ut på nytt den 19 februari – 
den 19 mars 2018, varefter inga nya ändringar har gjorts. 
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning föreslår att upprättad 
förslagshandling Utvecklingsplan för Prostudden och Västra centrum, daterad den 23 mars 
2018, godkänns som strategiskt styrdokument. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2018 

 Utvecklingsplan för Prostudden och Västra centrum, daterad den 23 mars 2018 

 Redogörelse från utställning den 19 februari – den 19 mars 2018, daterad den 23 
mars 2018 

 Redogörelse från samråd med allmänheten den 9 november – den 3 december 
2017, daterad den 8 januari 2018 

 Redogörelse från den inledande medborgardialogen december 2015 – februari 
2016, daterad den 10 maj 2016 

_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 21   Dnr: NBGK 2018/0133 
 

Information om integrations- och arbetsmarknadsfrågor samt 
uppdrag om strategiska och operativa arbetsmarknadsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 
2. Integrations- och arbetsmarknadsstrategen uppdras att ta fram en 

förtydligande organisationsbild, kommunikationskarta och verksamhetskarta 
som underlag för kommande beslut. 

 
3. Integrations- och arbetsmarknadsstrategen uppdras att tillsammans med 

ledningskontoret och i samråd med berörda samhällsparter ta fram en 
konkret handlingsplan för insatser i Bolagshagen. Uppdraget redovisas vid 
budgetberedningen den 29 augusti 2018. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog i april år 2016 åt kommunchefen att förbereda för en 
genomlysning av arbetsmarknadsenheten under första kvartalet år 2017. 
Genomlysningen skulle både ge förslag till eventuella utvecklingsmöjligheter samt 
hur den operativa verksamheten kan göras om till ett eller flera sociala företag.  
 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 26 juni 2017, paragraf 76, då 
följande beslutades: 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunchef tillsammans med 

kommunledningsgruppen i uppdrag att identifiera vilken eller vilka delar av 
kommunala verksamheter som kan avknoppas till sociala företag i form av en 
reserverad upphandling enligt LOU eller LUK.  

3. Uppdraget om vilka delar som upphandlas eller föreslås vara föremål för 
tjänstekoncession enligt reserverad upphandling redovisas för 
kommunstyrelsen senast december år 2017 innan beslut om en eventuell 
upphandling sker via upphandlingsenheten i Avesta.  

4. Socialutskottet får i uppdrag att se över antalet ansvarsområden som 
arbetsmarknadschefen har. 

5. Kommunchefen får i uppdrag att förtydliga vad som är strategiskt och vad som 
är att anse vad som är operativt inom arbetsmarknadsområdet 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2018, paragraf 17, att uppdra till 
ledningskontoret att till nästa sammanträde lämna en skriftlig rapport över 
beslutspunkterna 2, 3 och 5 i beslutet från kommunstyrelsen den 26 juni 2017. 
 
 

 →  
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§ 21, fortsättning 
 
Karin Nordlund, integrations- och arbetsmarknadsstrateg, och Anna Frisk 
Gustavsson, områdeschef för arbetsmarknadsenheten, medverkar vid sammanträdet 
och informerar om integrations- och arbetsmarknadsfrågor samt hur det jobbas 
med strategiska respektive operativa arbetsmarknadsfrågor. 

Yrkanden 
Annika Hedberg Roth (S) föreslår följande: 

1. Integrations- och arbetsmarknadsstrategen uppdras att ta fram en 
förtydligande organisationsbild, kommunikationskarta och verksamhetskarta 
som underlag för kommande beslut. 

2. Integrations- och arbetsmarknadsstrategen uppdras att tillsammans med 
ledningskontoret och i samråd med berörda samhällsparter ta fram en 
handlingsplan för insatser i Bolagshagen. 

 
Kent Persson (V) instämmer i Hedberg Roths förslag gällande framtagande av en 
verksamhetskarta och en bild av hur organisationen ser ut. Gällande förslaget om en 
handlingsplan för Bolagshagen måste den vara konkret och det behöver finnas en 
tidsplan. 
_______ 
 
Skickas till: 
Integrations- och arbetsmarknadsstrategen 
Områdeschefen för arbetsmarknadsenheten 
Ledningskontoret 
Akten  
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§ 22   Dnr: NBGK 2017/0196 
 

Ny ersättningsmodell för Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 
2. Utredare Leena Berglund bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 

april 2018 för att informera om ärendet. 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har överlämnat ett förslag gällande 
en ny ersättningsmodell till medlemskommunerna för ställningstagande. 
 
Bakgrunden till förslaget om ny ersättningsmodell för medlemsbidraget är att 
kommuncheferna tillsammans med förbundschefen för NVU, under våren år 2016 
fick i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun att 
ta fram ett förslag på en ny beräkningsmodell för medlemsbidraget. I förslaget 
skulle större hänsyn tas till prestation i stället för den nuvarande modellen, som i 
stor del bygger på uppräkning av tidigare års budget och procentuell fördelning av 
kostnader utifrån åldersgrupper. 
 
Den nuvarande ersättningsmodellen är från år 1997 då NVU bildades. Sedan dess 
har förutsättningarna förändrats, bland annat genom möjligheten till att fritt välja 
gymnasieskola och ett stort antal nyanlända i medlemskommunerna. 
 

Utredare Leena Berglund medverkar vid sammanträdet för att informera om den 
nya ersättningsmodellen. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från NVU den 26 februari 2018, paragraf 21 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari 2018 

 Rapporten Ny ersättningsmodell för medlemsbidraget? 

 Protokollsutdrag från NVU den 25 oktober 2017, paragraf 90 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 13 september 2017 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 19 juni 2017, paragraf 79 

 Protokollsutdrag från Fagersta kommun den 2 maj 2017, paragraf 104 

 Protokollsutdrag från Skinnskattebergs kommun den 16 maj 2017, paragraf 93 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2017 
_______ 
 

Skickas till: 
Utredaren 
Akten  
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§ 23   Dnr: NBGK 2018/0103 
 

Inriktningsbeslut gällande revidering av Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbunds förbundsordning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Norbergs kommun fattar inriktningsbeslut om att senare anta ny förbundsordning 
för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, inkluderande tillskapande av 
ägarnämnd för vardera kommun, i särskilt syfte att stärka medlemskommunernas 
möjligheter att styra, granska och ha uppsikt över Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, samt vidare i syftet att säkerställa det lokala inflytandet 
hos förbundsmedlemmarna. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från och 
med den 1 januari 2019. 
 
Organisation med ägarnämnder föreslås gälla för kommande mandatperiod och 
tillsvidare om inte annat beslutas senare. Ägarnämndernas verksamhet ska följas 
upp efter tre år och år fyra ska beslut tas inför efterkommande mandatperiod. Vid 
sådan uppföljning föreslås kommunerna eventuellt pröva om modell med beställare 
och utförare ska utredas för senare införande. 

Sammanfattning 
Norbergs och Fagersta kommuner arbetar med att utreda en revidering av Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) förbundsordning, delvis med 
anledning av de beslut som Fagersta kommun har fattat gällande en utredning av att 
bolagisera delar av förbundets verksamheter. 
 
Utredningen föreslår kommunerna att fatta ett inriktningsbeslut om att senare anta 
ny förbundsordning för NVK, inkluderande tillskapande av ägarnämnd för vardera 
kommun, i särskilt syfte att stärka medlemskommunernas möjligheter att styra, 
granska och ha uppsikt över NVK, samt vidare i syfte att säkerställa det lokala 
inflytandet hos förbundsmedlemmarna. Den nya förbundsordningen föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2019. 
 
Organisation med ägarnämnder föreslås gälla för kommande mandatperiod och 
tillsvidare om inte annat beslutas senare. Ägarnämndernas verksamhet ska följas 
upp efter tre år och år fyra ska beslut tas inför efterkommande mandatperiod. Vid 
sådan uppföljning föreslås kommunerna eventuellt pröva om modell med beställare 
och utförare ska utredas för senare införande. 
 
 
 
 
 

 →
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§ 23, fortsättning 
 
Allmänna utskottet beslutade den 21 och 23 mars 2018, paragraf 20, följande: 
1. Allmänna utskottet överlämnar utredningen till kommunstyrelsen, som föreslås 

fatta inriktningsbeslut enligt utredningens förslag. 
2. Utredare Staffan Mood bjuds in att närvara under kommunstyrelsens 

behandling av ärendet den 9 april 2018. 
 
Utredare Staffan Mood medverkar vid sammanträdet för att informera om ärendet. 

Yrkanden 
Kent Persson (V) föreslår att kommunstyrelsen lämnar som förslag till 
kommunfullmäktige att anta inriktningsbeslutet. Persson påminner samtidigt om en 
bifallen motion gällande utredning av utvidgat samarbete gällande Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) och NVK. Ledningskontoret har 
uppdragits att genomföra utredningen, som ska återredovisas i samband med 
budgetberedningen i augusti år 2018. 

Beslutsunderlag 

 Utredning med översyn av NVK:s förbundsordning samt förslag till 
inriktningsbeslut 

_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 24   Dnr: NBGK 2018/0005 
 

Årsredovisning för Norbergs kommun år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Norbergs kommuns årsredovisning för år 2017 godkänns, efter inhämtande av 

revisionsberättelse. 
 

2. 6 000 000 kronor anslås ur resultatdispositionen för kommande underhåll. 

Sammanfattning 
Årsredovisning för Norbergs kommun år 2017 har upprättats. Norbergs kommun 
redovisar ett positivt resultat på 28,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot 
budget på totalt 26,7 miljoner kronor. Resultatet år 2017 påverkas av en 
återbetalning från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund på 16,8 miljoner 
kronor. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att Norbergs kommun uppnår målet om god 
ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Det kan konstateras att 
kommunens förbättringsområden vad gäller kommunens finansiella läge framförallt 
finns inom perspektiven långsiktig kapacitet och risk. Den bilden kvarstår efter 
bokslut 2017. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 21 och 23 mars 2018, paragraf 15, att föreslå 
kommunstyrelsen följande: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Norbergs 

kommuns årsredovisning för 2017, efter inhämtande av revisionsberättelse. 
2. 6 000 000 kronor anslås ur resultatdispositionen för kommande underhåll. 
 
Tillförordnad ekonomichef Stefan Granqvist och kvalitetsutvecklare Christina 
Wallin medverkar vid sammanträdet och redogör för årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2017 för Norbergs kommun. 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 25   Dnr: NBGK 2018/0084 
 

Granskning gällande intern kontroll av personaladministrativa 
processer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. HR-enheten uppdras att ta fram HR-rutiner gällande yrkeslegitimationer. 

 

2. Förslaget till HR-rutiner vid avslut godkänns.  

 

3. HR-enheten uppdras att ta fram en blankett för anmälan av beslut om 
anställningar enligt delegationsordningen. 

 

4. 196 000 kronor anslås ur avsatta medel till digitaliseringsutvecklingen för att 
införa sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystemet Adato. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning gällande 
intern kontroll av personaladministrativa processer. Revisorernas samlade 
bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställt personaladministrativa 
processer med tillräcklig intern kontroll. Granskningen kommer därför fram till fyra 
rekommendationer som revisorerna har lämnat till kommunstyrelsen för yttrande 
senast den 10 maj 2018. 
 
Allmänna utskottet fick den 21 och 23 mars 2018, paragraf 19, information om 
granskningen och uppdrog till HR-chefen att inför kommunstyrelsens behandling 
den 9 april 2018 formulera ett förslag till yttrande över granskningen. 
 
HR-chef Anita Karlsson har lämnat in ett svar på revisionsrapporten och medverkar 
vid sammanträdet för att informera om ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Missiv, daterat den 5 mars 2018 

 Revisionsrapporten Intern kontroll personaladministrativa processer 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2018 

 HR-rutiner vid avslut av anställning  

 HR-rutiner vid avslutningssamtal 
_______ 
 
Skickas till: 
Revisorerna 
Kommunchefen 
Socialchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Akten  
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§ 26   Dnr: NBGK 2018/0080 
 

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggnadsnämnd år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för år 2017 
godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse. 

Sammanfattning 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har lämnat in en årsredovisning 
för år 2017. 
 
Vid årets slut visar nämnden ett överskott på nästan 1 587 000 kronor. Överskottet 
fördelas mellan kommunerna enligt kommunbidrag och nedlagd tid. För Norbergs 
del motsvarar det 92 000 kronor. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 21 och 23 mars 2018, paragraf 16, att föreslå 
kommunstyrelsen följande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västmanland-Dalarna 
miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för år 2017, efter inhämtande av 
revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2017 för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 

 Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd den 27 
februari 2018, paragraf 31 

_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 27   Dnr: NBGK 2018/0007 
 

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna lönenämnd år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för år 2017 godkänns, efter 
inhämtande av revisionsberättelse. 

Sammanfattning 
Västmanland-Dalarna lönenämnd har lämnat in en årsredovisning för år 2017. 
 
Lönenämnden redovisar ett överskott på 867 251 kronor. Anledningen till 
överskottet är att implementering av Anställningsguiden inte har genomförts under år 
2017 samt att tillsättning av en tjänst inte har kunnat verkställas. 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning år 2017 för Västmanland-Dalarna lönenämnd 

 Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 5 mars 2018, 
paragraf 2 

_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 15 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 28   Dnr: NBGK 2018/0120 
 

Årsredovisning för Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för år 2017 
godkänns. 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har lämnat in en 
årsredovisning för år 2017, revisionsberättelse samt en analys av årsredovisningen. 
 
Årets verksamhet uppvisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 48 miljoner 
kronor. Efter ianspråktagande ur respektive avsättning till  
resultatutjämnings-/investeringsfond för vatten och avlopp, uppgår det justerade 
resultatet till 40 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på den 
organisatoriska ledarskapsförändringen som har skett under år 2017, vakanser på 
chefsnivå samt att Fagersta kommun under slutet av året stoppade alla pågående 
projekt. Återbetalning av medlemsbidrag sker med 16,7 kronor till Norbergs 
kommun. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet samt att 
årsredovisningen godkänns. 

Beslutsunderlag 

 Analys av 2017 års resultat för NVK 

 Protokollsutdrag från NVK den 22 mars 2018, paragraf 76 

 Årsredovisning år 2017 för NVK 

 Protokollsutdrag från NVK den 22 februari 2018, paragraf 39 

 Revisionsberättelse 

 Revisionsrapport från PwC 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 16 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29   Dnr: NBGK 2018/0121 
 

Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund år 
2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2017 godkänns. 

Sammanfattning 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) har lämnat in en årsredovisning för 
år 2017 samt en revisionsberättelse. 
 
Räkenskapsårets resultat uppgår till ett överskott på 276 000 kronor. För året var ett 
nollresultat budgeterat. Förbundets egna kapital var vid årets slut 3 289 000 kronor, 
varav 389 000 kronor kommer att återbetalas till medlemskommunerna. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning år 2017 för SDR 

 Protokollsutdrag från SDR den 22 mars 2018, paragraf 1 

 Revisionsberättelse 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 17 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30   Dnr: NBGK 2018/0105 
 

Årsredovisning för gemensam Hjälpmedelsnämnd år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Gemensam Hjälpmedelsnämnds årsredovisning för Hjälpmedelscentrum år 2017 
godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse. 

Sammanfattning 
Region Västmanland har genom gemensam Hjälpmedelsnämnd (GHN) lämnat in 
en årsredovisning för Hjälpmedelscentrum för år 2017. 
 
Bokslutet visar ett överskott om på 3,4 miljoner kronor före återbetalning och 
resultatreglering. 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning år 2017 för Hjälpmedelscentrum 

 Protokollsutdrag från GHN den 2 mars 2018, paragraf 7 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 18 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31   Dnr: NBGK 2018/0122 
 

Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år 
2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för år 2017 godkänns. 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har lämnat in en årsredovisning 
för år 2017 samt en revisionsberättelse. 
 
Resultatet uppgår till ett underskott på 3,9 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner 
kronor avser gymnasium/vuxenutbildning och 1,5 miljoner avser svenska för 
invandrare (SFI). 
 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning år 2017 för NVU 

 Protokollsutdrag från NVU den 19 mars 2018, paragraf 26 

 Revisionsberättelse 

 Revisionsrapport från KPMG 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 19 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32   Dnr: NBGK 2018/0097 
 

Verksamhetsberättelse för Norra Västmanlands 
ekonominämnd år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Norra Västmanlands ekonominämnds verksamhetsberättelse för år 2017 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) har lämnat in en 
verksamhetsberättelse för år 2017. 
 
NVE redovisar ett överskott på 695 000 kronor, som främst beror på lägre 
utvecklingskostnader. Förvaltningen bedömer att utökningen med 1,0 
helårsanställning över personalbudget är ett behov som kommer att kvarstå och 
därför bör arbetas in i budgetram. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 21 och 23 mars 2018, paragraf 17, att föreslå 
kommunstyrelsen följande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Norra Västmanlands 
ekonominämnds verksamhetsberättelse för 2017. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från NVE den 22 februari 2018, paragraf 1 

 Verksamhetsberättelse 2017 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 20 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33   Dnr: NBGK 2018/0129 
 

Investeringsplan för år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunledningsgruppen uppdras att tillsammans med Norra Västmanlands 

Kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, titta 
vidare på investeringsplanen och till budgetberedningen den 29 augusti 2018 
presentera en reviderad prioriteringslista över investeringar under ett mer 
långsiktigt perspektiv. 
 

2. Inom investeringsramen för de 12 miljoner som är avsatta för år 2018, anslås 
medel för gång- och cykelväg mellan Norberg och Fagersta samt för 
tillkommande projekt vid idrottshallen. 

Sammanfattning 
Kommunchef Hannu Högberg informerar om ärendet. Kommunledningsgruppen 
arbetar med att ta fram ett förslag på prioriteringar gällande lokaler. 

Yrkanden 
Med anledning av att det finns beslut som saknar finansiering, föreslår Kent 
Persson (V) att det avsätts medel för följande projekt: 

 Gång- och cykelväg mellan Norberg och Fagersta. 

 Tillkommande projekt vid idrottshallen. 

 Aktivitetsstöd för skolgårdar. 
 
Efter diskussion är Perssons förslag att det inom investeringsramen för de 12 
miljoner som är avsatta för år 2018, anslås medel för gång- och cykelväg mellan 
Norberg och Fagersta samt för tillkommande projekt vid idrottshallen. 
 
Johanna Odö (S) föreslår att kommunledningsgruppen uppdras att tillsammans med 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands 
ekonomiförvaltning, titta vidare på investeringsplanen och till budgetberedningen 
den 29 augusti 2018 presentera en reviderad prioriteringslista över investeringar 
under ett mer långsiktigt perspektiv. 
 
Annika Hedberg Roth (S) lämnar genom kommunchefen som medskick till 
kommunledningsgruppen att se över Lilla Björkås, tingshuset och byggnaden på 
Skallberget som har använts som hem för vård eller boende (HVB), i avsikt att fylla 
lokalerna med kommunal verksamhet. 
_______ 
 
Skickas till: 
Kommunchefen (för delgivning till kommunledningsgruppen) 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 21 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34   Dnr: NBGK 2017/0075 
 

Retroaktiv ersättning till Bergslagens folkhögskola 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bergslagens folkhögskolas krav på retroaktiv ersättning om 270 000 kronor från 

Norbergs kommun beviljas. 
 
2. Finansiering sker ur allmänna etableringsfonden. 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) beslutade vid sitt sammanträde 
den 26 februari 2018 att överlämna ett ärende om retroaktiv ersättning till 
Bergslagens folkhögskola till medlemskommunerna för ställningstagande. 
 
Bakgrunden till ärendet är ett krav på retroaktiv ersättning för undervisning i 
svenska för invandrare (SFI) under åren 2015 och 2016 som Bergslagens 
folkhögskola har lämnat. En dialog har förts mellan förbundet och folkhögskolan 
och man har nått en överenskommelse om 437 000 kronor för år 2016, varav 
Norbergs del är 274 000 kronor. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 21 och 23 mars 2018, paragraf 16, att föreslå 
kommunstyrelsen följande: 
Bergslagens folkhögskolas krav på retroaktiv ersättning om 270 000 kronor från 
Norbergs kommun beviljas, att finansieras ur allmänna etableringsfonden. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från NVU den 26 februari 2018, paragraf 20 

 Tjänsteskrivelse 
_______ 
 
Skickas till: 
Bergslagens folkhögskola 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 22 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 35   Dnr: NBGK 2016/0003 
 

Värdering av fastigheter i Bolagshagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2017, paragraf 
89, att ge Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) i uppdrag att 
utvärdera kostnader för att köpa eller riva de fastigheter som kommer att tomställas 
eller ligger ute till försäljning. NVK har genomfört värderingen och lämnat in en 
redovisning. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 21 och 23 mars 2018, paragraf 26, att godkänna 
redovisningen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 8 februari 2018 

 Värdering 
_______ 
 
Skickas till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 23 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   Dnr: NBGK 2017/0272 
 

Årssammanställning för Stiftelsen John Bromans studiefond år 
2017 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Årssammanställningen för Stiftelsen John Bromans studiefond år 2017 

godkänns. 
 
2. Samtliga ordinarie ledamöter som närvarar vid sammanträdet undertecknar 

årssammanställningen. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun är anknuten förvaltare för Stiftelsen John Bromans studiefond. 
Förvaltarskapet innebär att kommunen har åtagit sig att vårda stiftelsens egendom, 
att fullfölja stiftelsens ändamål samt att sköta stiftelsens administration och 
redovisning. Barn- och utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose att 
stiftelsens ändamål fullföljs genom att varje år dela ut stipendier i enlighet med 
stiftelsens stadgar. 
 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har på uppdrag av Norbergs kommun 
upprättat redovisning samt en årssammanställning för stiftelsen avseende 
räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 21 och 23 mars 2018, paragraf 25, att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna årssammanställningen för Stiftelsen John Bromans 
studiefond år 2017 samt att samtliga ordinarie ledamöter som närvarar vid 
sammanträdet undertecknar årssammanställningen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2018 

 Årssammanställning för Stiftelsen John Bromans studiefond år 2017 
_______ 
 
Skickas till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 24 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37   Dnr: NBGK 2018/0005 
 

Äskande från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet om 
överföring av investeringsmedel  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets begäran om att överföra 
investeringsmedel från år 2017 till år 2018 beviljas. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet planerade år 2017 en upprustning och 
till viss del utveckling av Nya Lapphyttan för att få anläggningen i skick inför 
besöksnäringssäsongen år 2018. På grund av andra planerade arbeten samt att 
vintern kom för snabbt, hann arbetet inte påbörjas. Utskottet önskar därför att 
investeringsmedel på 100 000 kronor överförs till år 2018, så att arbetet kan 
påbörjas och avslutas innan säsongen startar. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2018 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 25 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38   Dnr: NBGK 2018/0055 
 

Revidering av delegationsordning för barn- och 
utbildningsutskottets ansvarsområde  

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslagna förändringar i delegationsordningen antas. 

Sammanfattning 
En revidering av barn- och utbildningsutskottets ansvarsområden i gällande 
delegationsordning behöver göras. Barn- och utbildningsutskottet beslutade därför 
den 6 mars 2018, paragraf 17, att föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagna 
förändringar i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 22 februari 2018 

 Förslag till delegationsordning för barn- och utbildningsutskottets 
ansvarsområden 

_______ 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsutskottet 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 26 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 39   Dnr: NBGK 2018/0106 
 

Detaljplan för Källhagens industriområde i Avesta kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
Norbergs kommun har ingen erinran om Avesta kommuns detaljplan för södra 
Källhagen (del av Avesta 4:36), Avesta kommun, Dalarnas län. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning fått en 
inbjudan till information och möjlighet att lämna synpunkter gällande detaljplan för 
södra Källhagen (del av Avesta 4:36), Avesta kommun, Dalarnas län. 
 
Planområdet ligger vid riksväg 68 i anslutning till Källhagens industriområde, vid 
gränsen till Norbergs kommun. Planen ska möjliggöra dels verksamhetsområde 
söder om riksvägen som en expansion av Källhagens verksamhetsområde, dels ny 
cirkulationsplats på riksvägen för tillfart till det nya området och till befintligt 
område norr om vägen. Planen omfattar också ett naturområde med möjlighet till 
dagvattenhantering. Strandskyddet för en mindre bäck upphävs delvis. I gällande 
översiktsplan anges platsen som framtida brandövningsområde. Eventuella 
synpunkter på planförslaget ska lämnas senast den 22 april 2018. 

Beslutsunderlag 

 Inbjudan till samråd 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Illustrationskarta 

 Grundkarta 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 19 mars 2018 
_______ 
 
Skickas till: 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 27 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 40   Dnr: NBGK 2018/0070 
 

Justering av lunchpriser i våra restauranger 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Lunchpriset för pensionärer som äter i restaurangen höjs från 55 kronor till 60 

kronor. 
 

2. Priset för matlåda utan tillbehör för pensionärer höjs från 50 kronor till 55 
kronor. 

 
3. Lunchpriset för anhöriga och anställda i Norbergs kommun höjs från 70 kronor 

till 75 kronor. 
 
4. Priset för matlåda för anhöriga och anställda i Norbergs kommun höjs från 60 

kronor till 65 kronor. 
 
5. Priset indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Sammanfattning 
Justering av priser i våra restauranger på Björkängen och Resedan behöver göras. 
De nuvarande priserna har inte justerats sedan år 2014. Både kostnader för personal 
och övriga kostnader har under tiden ökat och därför är det nödvändigt att anpassa 
dagens priser. 
 
Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 6 mars 2018, paragraf 19, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att: 

1. Höja lunchpriset för pensionärer som äter i restaurangen från 55 kronor till 
60 kronor. 

2. Höja pris för matlåda utan tillbehör för pensionärer från 50 kronor till 55 
kronor. 

3. Höja lunchpriset för anhöriga och anställda i Norbergs kommun från 70 
kronor till 75 kronor. 

4. Höja priset för matlåda för anhöriga och anställda i Norbergs kommun från 
60 kronor till 65 kronor. 

5. Priset indexregleras enligt PKV – Prisindex för kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2018 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 28 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 41   Dnr: NBGK 2018/0032 
 

Hantering av motion gällande utbildning om 
offentlighetsprincipen 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen återremitteras för förtydligande. 

Sammanfattning 
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion gällande utbildning om 
offentlighetsprincipen. Handlingar ska så långt som möjligt vara offentliga och 
medborgarna ska ha rätt att få ta del av beslutsunderlag. När nu digitaliseringen har 
skördat stora framgångar följer vissa problem kring handlingar som skickas på nätet. 
 
I motionen föreslår Dahlström att tjänstemän som handhar handlingar som kan 
betraktas som offentliga, liksom ordförande respektive vice ordförande i 
kommunstyrelsen och dess utskott, utbildas kring detta. Om möjligt bör denna 
utbildning också gälla tjänstemän samt politiskt valda i våra samarbetsorgan. 

 
Ledningskontoret har lämnat in ett yttrande i ärendet och instämmer i Dahlströms 
bedömning att denna hantering är av yttersta vikt. Tryckfrihetsförordningen är en 
grundlag, vilket ger den en särställning i jämförelse med andra lagar. Som 
komplement till den styrs hanteringen av allmänna handlingar av bland annat 
offentlighets- och sekretesslagen och förvaltningslagen. Ledningskontoret bedömer 
att en utbildning för tjänstepersoner och politiker vore välbehövligt för att 
säkerställa att handlingar hanteras på rätt sätt, både de som ska sparas och de som 
ska gallras. Det är även viktigt att den som handhar handlingar som omfattas av 
sekretess är medveten om hanteringen för dessa. Yttrandet är inlämnat utan förslag 
till beslut. 

Yrkanden 
Johanna Odö (S) föreslår att motionen återremitteras för förtydligande. 

Beslutsunderlag 

 Motion 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 10 april 2018, paragraf 9 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 14 mars 2018 
_______ 
 
Skickas till: 
Ledningskontoret 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 29 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42   Dnr: NBGK 2017/0344 
 

Hantering av motion gällande utvärdering av den politiska 
organisationen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 
2. En fullmäktigeberedning, ledd av ledningskontoret, med representanter för 

samtliga fullmäktiges partier tillsätts för att utifrån motionens förslag utreda och 
komma med förslag på politisk organisation för Norbergs kommun. 
 

3. Ledningskontoret får i uppdrag att leda och stötta beredningen med 
utvärderingen av den politiska organisationen. 

Sammanfattning 
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion gällande utvärdering av den 
nuvarande politiska organisationen. I motionen föreslås att en fullmäktigeberedning 
med representanter från samtliga fullmäktiges partier tillsätts för att utvärdera 
nuvarande politisk organisation. Dessutom ska den ta del av alternativa politiska 
modeller och prioritera ett antal att lägga på fullmäktiges bord. Slutligen ska 
fullmäktige avsätta tid för genomgång och diskussion kring de olika förslagen samt 
fatta beslut om vilken politisk modell kommunen långsiktigt ska välja. 
 
Ledningskontoret har lämnat in ett yttrande i ärendet och ser det som positivt att 
motionären föreslår att den politiska organisationen utvärderas, oavsett om 
beredningen kommer fram till att den önskar förändringar eller att nuvarande 
organisation är bra. Det bör vara ett arbete som får ta tid och behöver därför inte 
skyndas fram inför valet i september. Det står fullmäktige fritt att under sittande 
mandatperiod göra denna typ av ändringar i den politiska organisationen. 
 
Ledningskontoret föreslår följande: 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
2 En fullmäktigeberedning med representanter för samtliga fullmäktiges partier 

tillsätts för att utifrån motionens förslag utreda och komma med förslag på 
politisk organisation för Norbergs kommun. 

3 Ledningskontoret får i uppdrag att leda och stötta beredningen med 
utvärderingen av den politiska organisationen. 

 
 
 
 

 →  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 30 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42, fortsättning 

Yrkanden 
Annika Hedberg Roth (S) föreslår att ledningsgruppens förslag, punkt 2, ändras 
enligt följande: 
En fullmäktigeberedning, ledd av ledningskontoret, med representanter för samtliga 
fullmäktiges partier tillsätts för att utifrån motionens förslag utreda och komma med 
förslag på politisk organisation för Norbergs kommun. 

Beslutsunderlag 

 Motion 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 25 september 2017, paragraf 117 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 14 mars 2018 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 31 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43   Dnr: NBGK 2017/0461 
 

Hantering av motion gällande att kranmärka Norberg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen bifalls. 
 
2. Ledningskontoret uppdras att ansöka om att kranmärka Norbergs kommun. 

Sammanfattning 
Åsa Eriksson (S) och Tove Winqvist (S) har lämnat in en motion gällande att 
kranmärka Norberg. För att få fler att välja kranvatten framför flaskvatten, föreslås 
att Norbergs kommun beslutar att inte köpa in vatten på flaska i sina verksamheter 
och att kommunen blir kranmärkt. 
 
Ledningskontoret har lämnat in ett yttrande i ärendet och ser kranmärkning som en 
viktig markering samt en naturlig del i det miljöarbete som ligger inom ramen för 
kommunstyrelsens mål. Märkningen är förknippad med begränsat arbete eller 
kostnad för att leva upp till kraven, eftersom kommunen redan använder sig av 
kranvatten i de allra flesta fall. Förslaget är därför att bifalla motionen och att 
uppdra till ledningskontoret att ansökan om att kranmärka Norbergs kommun. 

Beslutsunderlag 

 Motion 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 11 december 2017, paragraf 181 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2018 
_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 32 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44   Dnr: NBGK 2017/0245 
 

Hantering av motion om kulturhus/kulturstråk 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Punkten 1 i motionen avslås, baserat på ekonomiska förutsättningar. 
 
2. Punkterna 2-4 i motionen bifalls. 
 
3. Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling uppdras att genomföra dessa 

punkter under år 2018. 

Sammanfattning 
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om kulturhus/kulturstråk. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 
1. Kontakta Hallstahammars kommun för att få ta del av deras tänk kring sitt 

kulturhus. 
2. Ett ”embryo” till kulturhus skapas i Unkans nuvarande lokaler när dessa frigörs. 
3. Allmänhet och i synnerhet kulturarbetare inbjuds till samtal/workshop kring 

tänket Vad kan göras för att fikaturister ska stanna en timme extra i Norberg? 
4. En första ”skiss” över kulturstråket Kärrgruvan/Linnévägen påbörjas. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 20 december 2017, 
paragraf 114, följande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla punkterna 2-4 och ge 
sektorn för demokrati- och samhällsutveckling i uppdrag att genomföra dessa under 
år 2018. Vidare föreslås avslag för punkten 1, baserat på ekonomiska 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

 Motion 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 11 december 2017, paragraf 181 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 20 
december 2017, paragraf 114 

_______ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 33 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45    
 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner meddelandena. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärenden och protokoll redovisas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
 

Socialutskottet 

 Protokoll från den 21 februari 2018 

 Protokoll från den 15 mars 2018 

 Ärende från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

 Information om nedläggning av hem för vård eller boende (HVB) Lilla Björkås 
 
Barn- och utbildningsutskottet 

 Protokoll från den 6 februari 2018 

 Protokoll från den 6 mars 2018 
 
Demokrati- och samhällsutskottet 

 Protokoll från den 24 januari 2018 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) 

 Protokollsutdrag från den 28 november 2017, paragraf 275, gällande 
underhållsplan för år 2018, fastighetsavdelningen 

 Protokollsutdrag från den 28 november 2017, paragraf 276, gällande 
underhållsplan för år 2018, gatuavdelningen 

 
VafabMiljö Kommunalförbund 

 Antagen renhållningstaxa för Norbergs kommun 
 
Övriga meddelanden 

 Svar på remiss om regional kulturplan för Västmanland 2019-2022 
_______ 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 34 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46   Dnr: NBGK 2018/0003 
 

Val till Intresseföreningen Bergslagets styrelse för åren  
2018-2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Johanna Odö (S) nomineras till ledamot i Intresseföreningen Bergslagets styrelse för 
åren 2018-2019. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun är medlem i Intresseföreningen Bergslaget. Föreningen erbjuder 
nu medlemmarna att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. 
Dessa väljs vid föreningens årsmöte den 18 maj 2018. 

Yrkanden 
Annika Hedberg Roth (S) föreslår att Johanna Odö (S) nomineras till ledamot i 
Intresseföreningen Bergslagets styrelse för åren 2018-2019. 

Beslutsunderlag 

 Nomineringsbrev från Intresseföreningen Bergslaget 

 Stadgar för Intresseföreningen Bergslaget 

 Valberedningens förslag till årsmötet år 2017 (styrelsen för åren 2017-2018) 
_______ 
 
Skickas till: 
Intresseföreningen Bergslaget 
Johanna Odö 
Valpärmen 
Akten 
 


