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Sammanträdesdatum
2019-05-06

Plats och tid

Kommunhusets sessionssal, klockan 19.33–19.37

Beslutande

Johanna Odö (S)
Jimmy Fredriksson (S)
Lennart Skansfors (DiN)
Fredrik Johansson (V)
Åsa-Lena Vestling (SD)
Tove Winqvist (S)
Anna Kramer (M)
Torsten Jansson (S),
tjänstgörande ersättare
Lars Gustavsson (PNF)
Åsa Eriksson (S)
Liane Blom (L)
Christer Filipsson (DiN)
Göran Jansäter (C)
Olle Rahm (S)
Karin Hurtig (V)
Dennis Östlund (SD)

Justeringsdatum

2019-05-06

Underskrifter

Sekreterare

Marianne Ångström (S)
Sten Nordström (S)
Per-Arne Andersson (M)
Anders Brunnberg (DiN),
tjänstgörande ersättare
Ylva Lundquist (S)
Thommy Ukkonen (S)
Eddie Lundeqvist (SD),
tjänstgörande ersättare
Anna-Maria Muselli (S),
tjänstgörande ersättare
Peter Björnberg (S)
John Ellard (DiN)
Torbjörn Mood (L)
Elizabeth Pettersson (S)
Stig Holmberg (C)

§ 70
Marie Fjellman

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Åsa Eriksson
Liane Blom
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp

2019-05-07

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Underskrift

Marie Fjellman

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-29
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Närvarande ersättare

Arne Andersson (C)

Övriga närvarande

Hannu Högberg, kommunchef
Joachim Stridsberg, kulturchef
Sara Dahlin, kommunsekreterare
Marie Fjellman, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Elsa-Lill Strolz (L)
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Uttag ur Mimerlavsfonden för renovering av laven
Dnr NBGK 2019/0092

Beslut
1. Ett maxbelopp på 400 000 kronor tas ut ur Mimerlavsfonden.
2. Ett undantag görs från kommunfullmäktiges beslut år 2013, paragraf
5, gällande att minst 50 procent av totalkostnaderna ska finansieras
via externa medel, eftersom extern aktör saknas.
3. Prioritering ska i första hand ske på inre renovering med hänsyn till
att säkerheten bör upprätthållas.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har lämnat förslag om
uttag ur Mimerlavsfonden. Bakgrunden är att ledningskontoret och
sektor demokrati- och samhällsutveckling tillsammans har låtit göra en
utvändig samt invändig säkerhetsgenomgång av Mimerlaven, i syfte att
som en del i arbetet med att utveckla besöksnäringen i Norberg fastställa
byggnadens status.
På utsidan av laven behöver löst material knackas loss (skrotas) för att
undvika att något ramlar ned. På insidan behöver flera åtgärder göras, i
första hand i anrikningsverket som är den byggnadsdel som används
idag. Syftet med att anhålla om medel ur Mimerlavsfonden är att göra
insatser för att garantera säkerheten hos lavens besökare. Totalt bedöms
kostnaden uppgå till 400 000 kronor.
Enligt kommunstyrelsens beslut från den 11 februari 2013, paragraf 6, är
allmänna utskottet det utskott som är beslutande i frågor som rör
Mimerlavens grundkapital. Kommunfullmäktige beslutade dock den 4
mars 2013, paragraf 5, att då medel av grundkapitalet (upp till 50 procent
av Mimerlavens fonderade medel) används, ska minst 50 procent av
totalkostnaden finansieras via externa medel.

→
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§ 70, fortsättning
Kommunchef Hannu Högberg har upprättat en skrivelse i ärendet. Om
inte medel beviljas finns en osäkerhet om möjligheten att genomföra
arrangemang inne i laven men även i direkt anslutning till den. Det egna
kapitalet i Mimerlavsfonden är 6 250 000 kronor innan uttag.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019, paragraf 67, efter förslag
från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet och allmänna utskottet
att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Ett maxbelopp på 400 000 kronor tas ut ur Mimerlavsfonden.
2. Ett undantag görs från kommunfullmäktiges beslut år 2013, paragraf
5, gällande att minst 50 procent av totalkostnaderna ska finansieras
via externa medel, eftersom extern aktör saknas.
3. Prioritering ska i första hand ske på inre renovering med hänsyn till
att säkerheten bör upprätthållas.
Under sammanträdet framhåller kommunchef Hannu Högberg att det är
önskvärt att paragrafen justeras omedelbart, så att arbetet kan påbörjas
snarast möjligt.

Yrkande
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget
att paragrafen justeras omedelbart.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om kommunfullmäktige kan
besluta enligt Åsa Erikssons (S) yrkande och finner bifall till det.

Skickas till:
Kommunchefen
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten
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