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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 7 november 2016 
klockan 17.30-20.00 

  
Beslutande Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S) Johan 

Brevik (SD), Gunilla Persson (S), Lisa Bäckman (V), Lars Pers-
son (PNF), Mats Johansson (M) från § 129, Fredrik Johansson 
(V), Stefan Vestling (SD), Agneta Wennerström (C), Sten Nord-
ström (S, Annika Hedberg Roth (S), Pratima Åslund (V), Olle 
Rahm (S), Lars Gustavsson (PNF), Ulf Segerbo (M), Elizabeth 
Pettersson (S), Henning Bask (S), Stig Holmberg (C), Åsa-Lena 
Vestling (SD), Eva Pålsson (S), Pieternella van Beek (MP), Jimmy 
Koivisto (V), ersättare Rickard Gillman(S), ersättare Torsten 
Jansson (S), ersättare Jon Ashbourne (V), ersättare Mats Guss 
(L), ersättare Karin Hurtig (V), ersättare Arne Pettersson (S) 

  

Ej tjänstgörande politiker Ersättare Stig Bergman (V) 
  

Övriga närvarande Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S), kommunchef 
Hannu Högberg, administrativ chef Caroline Persson, kommun-
sekreterare Sara Dahlin, informatör Nadja Vuorinen, ekonomi-
chef Karolina Berglund §§129-140, revisor LilliAnn Källemark 
§§124-130 

  
  
Justerare Eva Pålsson (S), Jimmy Koivisto (V) 
  
Justeringsdatum Torsdagen den 17 november 2016 

 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 124-154 
  Caroline Persson  

 Ordförande   
  Sten Nordström §§ 124-125, 127-154 

    

  Lisa Bäckman § 126  

 Justerare   
  Eva Pålsson (S)                Jimmy Koivisto (V) 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-07 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-18 Datum då anslaget tas ned 2016-12-09 
  

  
Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, enhet administration 

Underskrift   
 Namn 
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§ 126 Årsredovisning 2015, Thorshammar Werkstads Aktiebolag 6 
§ 127 Årsredovisning 2015, Norra Västmanlands samordningsförbund 7 
§ 128 Delårsrapport, Norbergs kommun 8 
§ 129 Ny VA-taxa fr o m 2016-10-01, anläggningsavgift 9 
§ 130 Ny VA-taxa fr o m 2016-10-01, brukningsavgift 12 
§ 131 Ny renhållningstaxa fr o m 2017-01-01 14 
§ 132 Utökad borgen Vafab Miljö 16 
§ 133 Tilläggsbudget 2016, inköp e-Wärna, V-Dala överförmyndarsamverkan 17 
§ 134 Äskande investeringsmedel, socialförvaltningen för inköp av sängar och 

madrasser 2016 18 
§ 135 Hantering av överskottslikviditet, besluts-formuleringar 19 
§ 136 Utbetalning kommunalt partistöd 21 
§ 137 Skattesats för år 2017 22 
§ 138 Komplettering NVK:s treåriga investeringsplan 23 
§ 139 Ny skatteunderlagsprognos 24 
§ 140 Allmänhetens frågestund 25 
§ 141 Norberg kommuns budget 2017 med plan 2018-2019 26 
§ 142 Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente fr o m 1 januari 2017 28 
§ 143 Förslag till reglemente, sociala investeringsfonden 30 
§ 144 Justerad styrmodell 31 
§ 145 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 33 
§ 146 Granskning av den interna kontrollen Norra Västmanlands 

Utbildningsförbund, NVU 34 
§ 147 Protokoll, inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, rapport 35 
§ 148 Sammanträdesplan 2017 36 
§ 149 Fyllnadsval, personlig ersättare Thorshammars Werkstads Aktiebolag 37 
§ 150 Fyllnadsval, ledamot i valberedningen 38 
§ 151 Fyllnadsval, personlig ersättare ombud VKL 39 
§ 152 Interpellation till socialutskottets ordförande 40 
§ 153 Interpellation till barn- och utbildningsutskottets ordförande 41 
§ 154 Ny interpellation 42 
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§ 124 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes med följande ändringar och tillägg: 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 125 Ny ledamot, ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande meddelar att länsstyrelsen den 13 oktober 2016 utser ny leda-
mot/ersättare för Runo Andersson (PNF) i kommunfullmäktige från och med den 
13 oktober 2016 till och med den 14 oktober år 2018. 
 
Ny ledamot i kommunfullmäktige är Lars Gustavsson (PNF) 
Ny ersättare är Anna Jokela (PNF) 
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Lars Gustavsson (PNF) 
Anna Jokela (PNF) 
Lön, S Grönberg 
Valpärmen 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 6(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 126 Årsredovisning 2015, Thorshammar Werkstads Aktiebolag 
Dnr 2016.0224.107 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2016, § 119 
Revisionsberättelse år 2015, daterad den 28 juni år 2016 
Protokoll från ordinarie bolagsstämma den 29 juni 2016 
Årsredovisning Thorshammars Werkstads Aktiebolag 2015 

Jäv 

Ordförande Sten Nordström anmäler jäv och 1:e vice ordförande Lisa Bäckman 
tjänstgör som ordförande för beslut i denna paragraf. 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads Aktiebolags årsredovisning 
med revisionsberättelse för år 2015.  
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Thorshammars Werkstads Aktiebolag, S Nordström 
Akten 
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§ 127 Årsredovisning 2015, Norra Västmanlands samordnings-
förbund 
Dnr 2016.0184.106 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2016, § 120 
Norra Västmanlands samordningsförbunds årsredovisning 2015, inkommen den 12 
maj 2016. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Västmanlands samordningsförbunds årsredo-
visning för 2015. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands samordningsförbund 
Akten 
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§ 128 Delårsrapport, Norbergs kommun 
Dnr 2016.0007.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonominämnd har tagit fram delårsbokslut för Norbergs kommun per 
den 31 augusti 2015 med prognos för årets resultat.  
 
För perioden redovisas ett överskott på 36,9 mkr, vilket är väsentligt högre än hel-
årsprognosen som visar på ett överskott om 22,5 mkr. Detta beror bl a på att ej för-
brukade medel på NVK räknas som återredovisade i delårsbokslutet. Därutöver på-
verkar förändringen av semesterlöneskulden periodens resultat positivt. För helåret 
beräknas en ökad kostnad, medan det för delåret redovisas en minskad kostnad. 
 
Årets resultat prognostiseras till ett överskott om 22,5 mkr, varav 22,2 mkr avser 
extra medel för flyktingmottagande. Resultatet motsvarar 6,5% av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober, § 134 
Norbergs kommun, delårsrapport 2016-08-31 med resultatprognos per den 31 de-
cember 2016. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till att kommunfullmäktige tar del av kommunens delårs-
rapport per den 31 augusti samt resultatprognos per den 31 december 2016 samt 
revisorernas bedömning och gransknings-rapport. 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av kommunens delårsrapport per den 31 augusti samt 
resultatprognos per den 31 december 2016 samt revisorernas bedömning och 
granskningsrapport. 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Revisionen 
Akten 
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§ 129 Ny VA-taxa fr o m 2016-10-01, anläggningsavgift 
Dnr 2016.0219.346 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Norberg beslutade den 14 december 2015 § 199, att uppdra åt 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)att ta fram förslag till höjning 
av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, till en nivå som motsvarar nivån i 
grannkommunerna 
 
VA-verksamheten i Sverige är ett sk naturligt monopol som innebär att huvudman-
nen själv får bestämma sin egen taxa. 
 
NVK har tagit fram förslag där kommunstyrelsen i Norbergs kommun föreslås över-
lämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att kommunfullmäktige beslu-
tar anta förslag till ändring av anläggnings- och förbrukningsavgifter i taxa för Nor-
bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr o m 2016-10-01 
samt att besluta om justering av anläggningsavgifterna respektive brukningsavgifterna 
i va-taxan var för sig och således protokollföra besluten i var sin paragraf. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 5 september 2016, § 110 
Norra Västmanland Kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll den 13 juni 
2016, § 154 
Tjänsteskrivelse NVK daterad den 13 juni 2016 
Tjänsteskrivelse NVK daterad den 10 juni 2016, förslag till ändring av anläggnings- 
och förbrukningsavgifter 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar anta förslag till ändring av anläggningsavgift att gälla från 1 januari 2017. 
 
Lars Persson (PNF) yrkar återremiss till NVK, med avsikt att konsekvenserna utreds 
av införande av särtaxa för frivillig anslutning till kommunalt VA-nät vid förtätad 
bebyggelse utanför tätort. 
 
Ordförande ställer Erikssons bifallsyrkande mot Perssons yrkande om återremiss och 
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Erikssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Åsa Erikssons yrkande 
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Nej-röst för Perssons yrkande 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Åsa Eriksson (S) X  

Kent Persson (V) X  

Kenneth Östberg (S) X  

Johan Brevik (SD) X  

Gunilla Persson (S) X  

Lisa Bäckman (V) X  

Rickard Gillman (S) X  

Lars Persson (PNF)  X 

Mats Johansson (M) X  

Torsten Jansson (S)  X  

Fredrik Johansson (V) X  

Stefan Vestling (SD)  X 

Agneta Wennerström (C) X  

Sten Nordström (S) X  

Annika Hedberg Roth (S) X  

Pratima Åslund (V) X  

Olle Rahm (S)  X  

Lars Gustavsson (PNF)   X 

Ulf Segerbo (M)  X  

Jon Ashbourne (V) X  

Elizabeth Pettersson (S)  X  

Mats Guss (L) X  

Henning Bask (S) X  

Karin Hurtig (V)  X  

Arne Pettersson (S) X  

Stig Holmberg (C)  X 

Åsa-Lena Vestling (SD)  X 

Eva Pålsson (S) X  

Pieternella van Beek (MP) X  

Jimmy Koivisto (V) X  

 
Med 25 ja-röster mot 5 nejröster har Åsa Erikssons yrkande bifallits. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändring av anläggningsavgift från 1 
januari 2017. 

Reservationer  

Lars Persson (PNF), Lars Gustavsson (PNF), Stefan Vestling (SD), Åsa-Lena Vest-
ling (SD) och Stig Holmberg (C) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 
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§ 130 Ny VA-taxa fr o m 2016-10-01, brukningsavgift 
Dnr 2016.0219.346 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Norberg beslutade den 14 december 2015 § 199, att uppdra åt 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)att ta fram förslag till höjning 
av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, till en nivå som motsvarar nivån 
grannkommunerna. 
 
VA-verksamheten i Sverige är ett sk naturligt monopol som innebär att huvudman-
nen själv får bestämma sin egen taxa. 
 
NVK har tagit fram förslag där kommunstyrelsen i Norbergs kommun föreslås över-
lämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att kommunfullmäktige beslu-
tar anta förslag till ändring av anläggnings- och förbrukningsavgifter i taxa för Nor-
bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr o m 2016-10-01 
samt att besluta om justering av anläggningsavgifterna respektive brukningsavgifterna 
i va-taxan var för sig och således protokollföra besluten i var sin paragraf. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 5 september 2016, § 110 
Norra Västmanland Kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll den 13 juni 
2016, § 154 
Tjänsteskrivelse NVK daterad den 13 juni 2016 
Tjänsteskrivelse NVK daterad den 10 juni 2016, förslag till ändring av anläggnings- 
och förbrukningsavgifter 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar med bifall av Kent Persson (V) och Lars Gustavsson (PNF) 
att kommunfullmäktige beslutar att förbrukningstaxan höjs med bedömd kostnads-
ökning av tjänsten från 2017. Förslaget innebär att den extra procentenhet som KF 
tidigare beslutat att taxan ska höjas med tas bort. 
 
Åsa Eriksson (S) yrkar med bifall av Kent Persson (V) och Lars Gusravsson (PNF) 
att den nya taxan börjar gälla från 1 januari 2017. 
 
Ordförande ställer Erikssons förslag under proposition och finner att kommunfull-
mäktige bifaller dessa. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbrukningstaxan höjs med bedömd kostnadsök-
ning av tjänsten från 2017. Förslaget innebär att den extra procentenhet som KF 
tidigare beslutat att taxan ska höjas med tas bort 
 
Den nya taxan börjar gälla från 1 januari 2017. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 
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§ 131 Ny renhållningstaxa fr o m 2017-01-01 
Dnr 2016.0237.406 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har beslutat att överlämna ansvaret för avfallshanteringen till 
VafabMiljö Kommunalförbund. Även om viss administration finns kvar hos NVK, 
har VafabMiljö tagit fram förslag till avfallstaxa för 2017. Tidigare har kommunice-
rats att en generell höjning om 5 % behövs för att täcka förbundets kostnader. Bifo-
gade dokument utgör förslag till avfallstaxa med denna höjning.  
 
Utöver den generella höjningen har vissa mindre justeringar gjorts för att fylla i luck-
or och likrikta hanteringen: 

- Tillagt hämtningsintervall 2 ggr/vecka för matavfall och restavfall samt 1 och 2 
ggr/vecka för osorterat köksavfall från flerbostadshus. 

- Tillagt hämtningsavgift för grovavfall och farligt avfall för den som saknar möj-
lighet att lämna på Återbruket. 

- Tillagt avgift för överfull eller för tung behållare, vilket tidigare inte varit specifi-
cerat. 

- Vissa tjänster för tömning av avloppsbrunnar och fettavskiljare har tidigare be-
ställts hos och fakturerats av entreprenören. Denna speciella hantering tas bort så 
att detta istället hanteras på samma sätt som ordinarie tömning, sop- och latrin-
hämtning och dylikt. 

 
VafabMiljö har den 7 november 2016 inkommit med justerad avgiftsbilaga på grund 
av några avgifter var felaktiga i tidigare underlag. 

Beslutsunderlag 

Justerad avgiftsbilaga från VafabMiljö den 7 november 2016 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2016, § 111 
Förslag från VafabMiljö, renhållningstaxa för Norbergs kommun inklusive avgiftsbi-
laga, inkommen den 27 juni 2016 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar med bifall från Arne Pettersson (S) och Kent Persson (V) att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till ny renhållningstaxa att gälla från 
den 1 januari 2017 i enlighet med justerat förslag från VafabMiljö. 
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§ 131 forts 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till ny renhållningstaxa att gälla från 
den 1 januari 2017 i enlighet med justerat förslag från VafabMiljö. 
 
 

 
 
Kopia till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK 
Akten 
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§ 132 Utökad borgen Vafab Miljö 
Dnr 2015.0020.450 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2016, § 127 
VafabMiljö skrivelse, Begäran om kommunal borgen den 23 augusti år 2016 
VafabMiljö skrivelse, Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö, den 3 juni år 
2016 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari år 2016, § 16 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till utökat borgensåtagande till VafabMiljö 
Kommunalförbund 
 
 

 
Kopia till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE 
Akten 
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§ 133 Tilläggsbudget 2016, inköp e-Wärna, V-Dala överförmyn-
darsamverkan 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

För att öka tillgängligheten till och servicen i den offentliga förvaltningen samt göra 
administrativa besparingar har e-tjänster utvecklats till viktiga verktyg för dessa än-
damål. 
 
Överförmyndaren i Hedemora kommun kommer under hösten 2016 att köpa in den 
webbaserade e-tjänsten e-Wärna till överförmyndarverksamheten. Det optimala vore 
om alla kommuner inom ramen för V-Dala överförmyndar-samverkan kunde erbjuda 
samma hjälpmedel till de olika ställföreträdarna inom samverkan. 
 
Funktionen innebär att ställföreträdare kan göra sin redovisning till överförmyndaren 
digitalt via nätet. Ställföreträdaren kan även använda tjänst en som en kassa-
bok/dagbok för sin redovisning. 
 
Att köpa in en licens för e-Wärna till kommunen skulle kosta 84 000 kr exklusive moms. 
Den årliga underhållskostnaden beräknas till 1 500 kr per månad.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, § 138 
Allmänna utskottets protokoll den 21 september 2016, § 103 
Framställan om tilläggsbudget från överförmyndaren den 26 maj år 2016 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller tilläggsäskande på 84 000 kronor för inköp av licens för 
e-Wärna samt att detta finansieras via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
 
 

 
Kopia till: 
V-Dala Överförmyndarsamverkan, överförmyndarkansliet 
Överförmyndare, P-G Rudolfsson 
Norra Västmanlands ekonomiförvalting, NVE 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 134 Äskande investeringsmedel, socialförvaltningen för inköp 
av sängar och madrasser 2016 
Dnr 2015.0233.705 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2016, § 114 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-01 
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 14 juni 2016, § 134. 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller Socialutskottets yrkande om investeringsmedel för in-
köp av sängar och madrasser att finansieras över resultatet genom tillfällig ramhöj-
ning av socialutskottets budget med 425 tkr år 2016. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens socialutskott, A Hedberg Roth, L Eriksson 
Norra Västmanlands ekonomiförvalting, NVE 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 135 Hantering av överskottslikviditet, besluts-formuleringar 
Dnr 2016.0182.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har fått i uppdrag att ta fram förslag 
på hantering av överskottslikviditet samt utreda behov av eventuell upplåning.  
 
Norbergs kommun har i samråd med Nordea placerat totalt 60 mkr. Placeringar har 
skett i korta tillgångar som enkelt kan avyttras och medlen kan bli tillgängliga inom 
två bankdagar. Överskottslikviditeten har i huvudsak uppstått som en följd av utbe-
talning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning om 40,6 mkr. Därutöver till-
kommer bland annat tillfälligt bidrag till grundskolan på 4,0 mkr samt olika typer av 
ersättningar från Migrationsverket. Enligt preliminärt besked kommer Norbergs 
kommun att få ytterligare ca 20 mkr i tillfälligt statsbidrag år 2017. 
 
På förslag av Norra Västmanlads Ekonomiförvaltning beslutade kommunfullmäktige 
den 20 juni 2016 enligt nedan: 
 
1. Norbergs kommun amorterar 5 mkr i samband med förfall i september 2016. 
2. Norbergs kommun amorterar 5 mkr på den rörliga delen av låneskulden. 
3. Norbergs kommun betalar in frivillig medlemsinsats till Kommuninvest upp till 

maximal nivå, dock max 4 mkr. 
4. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning får i uppdrag att inför beslut om bud-

get 2017 ta fram de beslutsformuleringar som krävs för nyupplåning. 
 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har inkommit med förslag till beslutsfor-
muleringar enligt nedan 
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut om ramar för nyupplåning under året 
- Kommunfullmäktige beslutar, att Norra Västmanlands ekonominämnd under år 

2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2017, med to-
talt x kr. 

 
Kommunfullmäktiges beslut om omsättning av lån under året 
- Kommunfullmäktige beslutar, att Norra Västmanlands ekonominämnd under år 

2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning under år 2017. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 135 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, § 136 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 98 
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 97 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2016, § 62 
Tjänsteskrivelse från Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) daterad den 28 
april 2016 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings förslag 
till beslutsformuleringar vid omsättning av lån samt vid nyupplåning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att Norra Västmanlands ekonominämnd under år 
2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning under år 2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 136 Utbetalning kommunalt partistöd 
Dnr 2016.0207.104 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt regler för utbetalning av kommunalt partistöd ska detta betalas ut årligen i för-
skott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige.  
 
Enligt Regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun, § 4 ska mottagare av par-
tistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för än-
damålet att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.  
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari -31 december och lämnas till kommun-
fullmäktige senast 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen ska 
även innehålla: 
- Organisationsnummer för partiet 
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 
 
Samtliga partier utom Liberalerna har inkommit med begärda uppgifter. Vid efter-
forskning har framkommit att partistöd för år 2016 redan är utbetalt till samtliga par-
tier utom Centerpartiet som haft felaktigt organisationsnummer men som nu in-
kommit med korrigering för. Partistöd kommer att utbetalas till centerpartiet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, § 144 
Muntlig rapport från administrativa chefen 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 92 

Yrkanden 

Åsa Lena Vestling (SD) yrkar att Liberalerna återbetalar erhållet partistöd på grund av 
utebliven redovisning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Liberalerna återbetalar erhållet partistöd på grund 
av utebliven redovisning. 
 

 
Kopia till: 
Samtliga partier i kommunfullmäktige, gruppledare 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 137 Skattesats för år 2017 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i preliminär skatt för 
inkomst under det följande året. 
 
Förslag till beslut är att den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs till 22:66 
kronor per skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2016 års skatte-
sats. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, §137 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 67 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs 
till 22:66 kronor per skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2016 års 
skattesats 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 138 Komplettering NVK:s treåriga investeringsplan 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har inkommit med justerad investe-
ringsplan för 2017-2019. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, § 139 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 95 
Kompletterad investeringsplan. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av kompletterad investeringsplan och lägger den till öv-
riga budgethandlingar. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 139 Ny skatteunderlagsprognos 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Karolina Berglund redovisade senaste skatteunderlagsprognosen och 
ekonomiska förutsättningar utifrån denna. 
 
Det som huvudsakligen påverkar budgetförutsättningarna för Norbergs kommun är 
utöver minskat befolkningsunderlag, att statistiska centralbyrån (SCB) har ändrat 
beräkningsgrunden för kostnadsutjämning. SCB har tagit bort personer med etable-
ringsersättning samt asylsökande i gymnasieskolan i beräkningsunderlagen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Norbergs kommun överklagar 
SCB:s beslut om ändrat beräkningssätt förkostnadsutjämning. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av ekonomichef Karolina Berglund 2016-11-07 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2017, § 135 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Norbergs kommun överklagar SCB:s beslut om 
ändrat beräkningssätt för kostnadsutjämning. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Ledningskontoret 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 140 Allmänhetens frågestund 
2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

I fullmäktiges arbetsordning 25 § anges att allmänheten ska beredas tillfälle att ställa 
frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige behandlar budgeten. 
 
Allmänhetens frågestund ska hållas, innan fullmäktige behandlar det ärende där frå-
gor från allmänheten får förekomma. 
 
Med anledning av det hålls allmänhetens frågestund inför fullmäktiges behandling av 
budgeten. 
 
Inga frågor från allmänheten ställdes 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 141 Norberg kommuns budget 2017 med plan 2018-2019 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Preliminära ekonomiska ramar för år 2017-2019 för kommunens utskott och sam-
verkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna utskottets samman-
träde den 17, 22 mars 2016, § 23. Ärendet har beretts vidare inför kommunfullmäkti-
ges behandling. 
 
Efter det att budgethandlingarna till dagens kommunfullmäktigesammanträde skick-
ats ut har nya förutsättningar framkommit som kan komma att påverka budgetförsla-
get negativt. Det som huvudsakligen påverkar budgetförutsättningarna för Norbergs 
kommun, utöver minskat befolkningsunderlag, är att statistiska centralbyrån (SCB) 
har ändrat beräkningsgrunden för kostnadsutjämning. SCB har tagit bort personer 
med etableringsersättning samt asylsökande i gymnasieskolan i beräkningsunderlagen. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, § 141 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 68 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen, budget 2017 med plan 2018 och 
2019, daterad den 20 september 2016 
Socialutskottets protokoll den 23 augusti 2016, § 189 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 17 augusti 
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 16 augusti 2016, § 38 
Barn- och utbildningsutskottets tjänsteskrivelse den 19 juli 2016 
HR-chefens tjänsteskrivelse (Heltid, önskad sysselsättningsgrad eller arbetstidsför-
kortning) den 13 juli 2016 
HR-chefens tjänsteskrivelse (Dubbelbemanning för kompetensöverföring) den 17 
maj 2017 
Allmänna utskottets protokoll den 17, 22 mars 2016, § 23 
Planeringsförutsättningar 2017-2019, daterad den 11 mars 2016 

Yrkanden 

Gunilla Persson (S) yrkar att budgetförslaget för 2017 med plan för 2018 och 2019 
återremitteras till kommunstyrelsen med hänvisning till osäkerheten kring de avise-
rade förändringarna i kostnadsutjämningssystemet.  
 
Ordförande ställer Perssons yrkande mot budgetförslag och finner att kommunfull-
mäktige beslutat i enlighet med Perssons yrkande om återremiss.  
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Forts § 141 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att budgetförslaget för 2017, med plan för 
2018 och 2019, återremitteras till kommunstyrelsen med hänvisning till osäkerheten 
kring de aviserade förändringarna i kostnadsutjämningssystemet.  
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 142 Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente fr o m 
den 1 januari 2017 
Dnr 2015.0095.900 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-13 beslutades att ett nytt förslag till 
reglemente för kommunstyrelsen skulle tas fram, för att träda i kraft den 1 januari 
2017. Ändringarna i det nya reglementet har gjorts med anledning av förändringar i 
organisationen.  
 
Vid sammanträdet 2016-06-13, § 88 beslutades att Kultur-, idrotts- och fritidsutskot-
tet, Kifu, läggs ner och att all nuvarande verksamhet övergår i ett nytt utskott. Det 
nya utskottet ska bli ett Demokrati- och samhällsutvecklingsutskott, som också ska 
hantera andra områden utöver de som Kifu tidigare hanterat. Följaktligen behöver 
ändringar göras i kommunstyrelsens reglemente, för att dokumentet ska stämma 
överens med organisationens utformning från och med den 1 januari 2017. Bilagt 
förslag till nytt reglemente innehåller sagda ändringar, samt en uppdatering rörande 
Social verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 5 september år 2016, § 118 att 
återremittera ärendet till kommunchefen för att förtydliga ansvarsfördelningen inom 
kommunstyrelsens olika utskott. Förslaget är reviderat. 
 
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrel-
sen att gälla fr o m 1 januari år 2017. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, § 140 
Kompletterande dokument från kommunchefen, på bordet vid sammanträdet den 10 
oktober 2017 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2016 
Förslag reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 5 september 2016, § 118 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2016 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen med 
följande förtydliganden, att träda i kraft den 1 januari 2017: 
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Forts § 142 

 
 
 
- § 11 förtydligar att de infrastrukturfrågor som avses är de som ej hanteras av NVK. 
- § 33 förtydliga i rubriken att det är kommunstyrelsens ordförande som avses 
- § 33 punkt 1 lägga till inklusive samverkansorganen 
- § 45 första –satsen, efter Allmänt utskott/personalutskott tillägga, tillika krislednings-

nämnd  
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchefen, Hannu Högberg 
Kommunsekreteraren, Sara Dahlin 
Kommunstyrelsen, Johanna Odö 
Kommunstyrelsens Barn- och utbildningsutskott, Johanna Odö, Ingrid Nord 
Kommunstyrelsens Socialutskott, Annika Hedberg- Roth, Liselotte Eriksson 
Kommunstyrelsens Kultur-, idrotts- och fritidsutskott, Elizabeth Pettersson, I Nord 
Norra Västmanlands Ekonomiförvalting 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Akten 
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§ 143 Förslag till reglemente, sociala investeringsfonden 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har i augusti år 2015 fått i uppdrag, 
att med bistånd av kommunens ledningsgrupp, redovisa ett förslag till reglemente för 
den sociala investeringsfonden. 
 

Sociala investeringar kan innebära förstärkningar av redan pågående verksamhet. 
De bör ha ett långsiktigt perspektiv och särskilt syfta till att påverka befintliga 
strukturer kring hur vi tillsammans arbetar med, i första hand, barn och ungas ut-
veckling och situation i Norberg. 
 
Tanken bakom sociala investeringar är att garantera trygg och utvecklande uppväxt 
för alla, oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar Det ser vi genom ett positivt 
utfall när det gäller hälsa, lärande och trygghet. Satsningarna ska på lång sikt vara 
lönsamma för de enskilda medborgarna och för kommunen som helhet. Så långt 
möjligt ska också satsningarna bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ansök-
ningar kommer att bedömas i det perspektivet. 
 

NVE föreslår att medel för sociala investeringar avsätts i driftsbudgeten, eventuellt kan 
delar av budgeten för utvecklingsmedel avsättas för detta ändamål. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober, §143 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 75 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 21, 24 augusti 2015, § 62 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta inriktning och reglemente för social investerings-
fond samt att hänskjuta finansieringsfrågan till budgetberedningen våren 2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchefen, H Högberg 
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning 
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§ 144 Justerad styrmodell 
Dnr 2016.0121.900 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har arbetat fram en ny vision för år 2025. I januari 2016 beslutade 
kommunfullmäktige om visionen samt fyra strategiska områden. I nästa steg, våren 
2016, arbetades förslag till kommunstyrelsens övergripande mål fram. De övergri-
pande målen fastställdes i maj. Utifrån målen ska respektive utskott formulera åta-
ganden, följa upp samt revidera handlingsplaner och aktiviteter.  
 
Styrsystemet har ett resultatfokus, där resultaten ska följas upp bredare sätt än enbart 
ur finansiella perspektiv. Förutom de ekonomiska perspektiven omfattar styrmo-
dellen styrning samt uppföljningar ur verksamhets-, individ-/medborgar- samt med-
arbetarperspektiv.  
 
Fastställande av det årliga möteskalendariet avgör när uppföljningar, redovisningar 
samt budgetmöten ligger i tid. Budgetprocessen planeras så att relevanta planerings-
underlag, exempelvis resultat och skatteunderlagsprognoser fångas in i god tid innan 
budgetramar fastställs. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Hannu Högberg den 22 augusti 2016 med förslag 
till styrsystem, Styrsystemet i Norbergs kommun 
 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att kommunfullmäktige 
antar dokumentet Styrsystemet i Norbergs kommun med föreslagna ändringar:  
- Nivå, beslutsforum och styrning för styrdokument anges, sidan 3. 
- Förtydliga att budgetberedningens förslag är en politisk produkt, sidan 8. 
 
Ordförande ställer Erikssons yrkande under proposition och finner att kommunfull-
mäktige beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar dokumentet Styrsystemet i Norbergs kommun med föreslagna 
ändringar på sidorna 3 och 8 i dokumentet. 
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Forts § 145 

 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchefen, Hannu Högberg 
Kommunsekreteraren, Sara Dahlin 
Kommunstyrelsen, Johanna Odö 
Kommunstyrelsens Barn- och utbildningsutskott, Johanna Odö, Ingrid Nord 
Kommunstyrelsens Socialutskott, Annika Hedberg- Roth, Liselotte Eriksson 
Kommunstyrelsens Kultur-, idrotts- och fritidsutskott, Elizabeth Pettersson, I Nord 
Norra Västmanlands Ekonomiförvalting 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Akten 
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§ 145 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Dnr 2016.0133.700 
 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 2 2016, 
finns tre icke verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens socialutskott, protokoll den 23 augusti 2016, § 214 
Tjänsteskrivelse, 10 augusti 2016 
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Rapportering till Kommunfullmäktige av icke verkställda beslut 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut som läm-
nats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt kommunens revisorer. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens socialutskott 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 34(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 146 Granskning av den interna kontrollen Norra Västman-
lands Utbildningsförbund, NVU 
Dnr 2016.0287.619 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Norra Västmanlands Utbildningsförbunds förtroendevalda revisorer 
har KomRedo genomfört en granskning. Granskningen ingår i revisionsplanen för 
2016. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen samt 
om den ekonomiska informationen som medlemskommunerna erhåller, är tillräcklig 
och ändamålsenlig enligt kommunallagens krav. 
 
Rapporten är översänd till NVU:s direktion för yttrande och samtliga medlemskom-
munerna för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, § 142 
Granskningsrapport KomRedo AB, daterad den 12 september 2016 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rapport samt att 
1. Kommunens valda ledamöter i direktionen ska verka utifrån revisorernas re-

kommendationer. 
2. KSO-gruppen får i uppdrag att arbeta vidare med principer för styrning av NVU 
 
 

 
 
Kopia till: 
Fagersta kommun 
Skinnskattebergs kommun 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 35(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 147 Protokoll, inspektion av kommunens överförmyndarverk-
samhet, rapport 
Dnr 2016.0227.190 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2016, § 116 
Följebrev till genomförd granskning, 2016-07-07 från Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Protokoll från genomförd inspektion, 2016-07-07 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av protokoll från genomförd granskning 
 
 

 
 
Kopia till: 
Överförmyndarverksamheten 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 36(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 148 Sammanträdesplan 2017 
Dnr 2016.0298.913 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till gemensam sammanträdesplan för år 2017 finns framtagen för kommun-
styrelsens allmänna utskott, kommunstyrelsen och komunfullmäktige. Planen inne-
håller utöver sammanträdesdatum tidpunkter för beredning och tid för kungörelse. 

Beslutsunderlag 

Förslag till gemensam sammanträdesplan för år 2017. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar sammanträdesplanen i de delar som avser kommunfull-
mäktige. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 37(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 149 Fyllnadsval, personlig ersättare Thorshammars Werkstads 
Aktiebolag 
Dnr 2014.0258.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Runo Andersson (PNF) avsägelse av uppdraget som personlig 
ersättare i styrelsen för Thorshammars Werkstads AB behöver fyllnadsval förrättas. 

Yrkanden 

Lars Gustavsson (PNF) yrkar bordläggning till kommunfullmäktige i december 2016. 

Beslut 

Fyllnadsval som personlig ersättare i styrelsen för Thorshammars Werkstads AB efter 
Runo Andersson (PNF) bordläggs till kommunfullmäktige i december. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 38(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 150 Fyllnadsval, ledamot i valberedningen 
Dnr 2014.0258.911 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Runo Andersson (PNF) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
valberedningen behöver fyllnadsval förrättas. 

Yrkanden 

Lars Gustavsson (PNF) yrkar bordläggning till kommunfullmäktige i december 2016. 

Beslut 

Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Runo Andersson (PNF) bordläggs till 
kommunfullmäktige i december. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 39(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 151 Fyllnadsval, personlig ersättare ombud VKL 
Dnr 2014.0258.911 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Runo Andersson (PNF) avsägelse av uppdraget som personlig 
ersättare ombud till Västmanlands kommuner och landsting, VKL behöver fyllnads-
val förrättas. 

Yrkanden 

Lars Gustavsson (PNF) yrkar bordläggning till kommunfullmäktige i december 2016. 

Beslut 

Fyllnadsval som personlig ersättare till Västmanlands kommuner och landsting, VKL 
efter Runo Andersson (PNF) bordläggs till kommunfullmäktige i december. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 40(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 152 Interpellation till socialutskottets ordförande 
Dnr 2016.0305.915 
 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Vestling (SD) har inkommit med en interpellation till den 3 oktober 2016 till 
socialutskottets ordförande med anledning av SR P4 uppmärksammade att barnäkt-
enskap finns i Norbergs kommun. Interpellationen vilka åtgärder som vidtas från 
socialutskottets sida för att avsluta barnäktenskapen samt vilka åtgärder som vidtas 
för att motverka detta i framtiden. 
 
Socialutskottets ordförande redogör för hur socialutskottet arbetar med frågorna. 
Socialutskottet och socialförvaltningen i Norberg kan inte annullera ev äktenskap. 
Däremot har SU tagit ett principbeslut för hur barnäktenskap och hedersrelaterat 
våld ska hanteras vilket socialutskottets ordförande redovisar. 
 
Stefan Vestling förklarar sig nöjd med svaret. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 41(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 153 Interpellation till barn- och utbildningsutskottets 
ordförande 
Dnr 2016.0304.915 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Vestling (SD) har inkommit med en interpellation till den 3 oktober 2016 till 
ordförande i Barn- och utbildningsutskottet med frågor om sammanslagning av för-
skolor i Kärrgruvan är aktuell samt om barngruppen blir större på grund av minskad 
personaltäthet.  
 
Barn- och utbildningsutskottets ordförande besvarar interpellationen. 
 
Inga förskolor ska slås samman. Personaltätheten ligger på 5-5,5 barn per personal, 
precis som på alla kommunens förskolor. 
 
Alla förändringar som verksamheten beslutar om och genomför är alltid väl förank-
rade. Barnkonsekvensanalyser genomförs, personalen är med i planeringen och vård-
nadshavare informeras alltid vid större förändringar. Information och förhandling 
sker enligt MBL med de fackliga organisationerna. 
 
Stefan Vestling förklarar sig nöjd med svaret. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 42(42) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-11-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 154 Ny interpellation 
Dnr 2016/0006 

Sammanfattning av ärendet 

Ny interpellation till V-Dala Miljö och Bygg har inkommit från Pieternella van Beek 
(MP) med rubriken ”Risk för hälsan och miljön”. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 


