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Plats och tid:

Sessionssalen, den 3 december 2018, klockan 13.15-15.25

Beslutande:

Johanna Odö (S), ordförande
Jimmy Fredriksson (S)
Anna Kramer (M)
Lennart Skansfors (DiN)
Marianne Ångström (S)
Lars Gustavsson (PNF)
Lisa Bäckman (V)

Anna-Maria Muselli (S)
Dennis Östlund (SD), tjänstgörande ersättare
Torbjörn Mood (L)
Eva Hölke (S)
Christer Filipsson (DiN)
Christer Wallin (S)

Ersättare:

Thommy Ukkonen (S)
Ylva Lundquist (S)
Daniel Dahlin (S)
Torsten Jansson (S)
Peter Björnberg (S)
Per-Arne Andersson (M)
Stig Holmberg (C)

Stefan Holm (DiN)
Torbjörn Norgren (PNF)
Christer Hedberg (PNF)
Liane Blom (L)
Karin Hurtig (V), §§ 169-190
Fredrik Johansson (V)
Sophie Murray (V)

Övriga
deltagare:

Erika Flygare, planarkitekt vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, §§ 169-171
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, §§ 169-172
Hannu Högberg, kommunchef
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare
Marie Fjellman, nämndsekreterare/arkivarie

Plats och tid
för justering:

Kommunhuset den 10 december 2018

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Marie Fjellman

Ordförande

__________________________________________________________
Johanna Odö

Justerare

__________________________________________________________
Lennart Skansfors

Paragraf

169 – 197

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

2018-12-10

Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

2019-01-02
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Innehållsförteckning
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Industrimark i Norbergs kommun
Avskrivnings- och driftkostnader för Frida Hansdotter Arena
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning,
hösten år 2018
Firmateckning för Norbergs kommun
Finansiering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser
Policy och riktlinjer för upphandling och inköp
Huvudmannaskap för en huvudstudie av Thorshammars verkstad,
Hinsebo 1:7
Revidering av datum för sammanträde i april år 2019
Begäran om redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet inom
individ- och familjeomsorgen
Sekretessärende: Nedläggande av faderskapsutredning
Sekretessärende: Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Sekretessärende: Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Sekretessärende: Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands
län
Svar på medborgarförslag om buss för föreningar med flera
Svar på motion om evenemangsbuss
Svar på motion om ekologisk skolmat
Entledigande av representant och val av ny representant i
länsstyrelsens jämställdhetsråd
Årsredovisning år 2017 för Thorshammars Werkstads AB
Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-11-06
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
2018-11-07
Allmänna utskottets sammanträde 2018-11-14
Socialutskottets sammanträde 2018-09-18
Meddelanden
Anmälan av delegationsbeslut
Val av ledamot i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Avslutande diskussion om känsliga uppgifter

Justerandes signatur

§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 169

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Lennart Skansfors (DiN) att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll.
2. Till ersättare för Lennart Skansfors (DiN) utses Lars Gustavsson (PNF).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen godkänns med följande ändring:
 Extra ärende: Val av ledamot i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Dnr: NBGK 2018/0368

Industrimark i Norbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning uppdras att inom befintlig
kostnadsram redovisa vilka områden som är möjliga och lämpliga för
industrietablering och bostadsbyggande. Redovisningen lämnas till
kommunstyrelsen under våren år 2019.
3. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning uppdras att till
kommunstyrelsen en gång per halvår rapportera vilka insatser som görs för att
motverka förfallna områden i Norberg.
4. Gatuchefen Leif Eriksson från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
bjuds in till kommunstyrelsen den 11 februari 2019 för att redovisa priser för
industrimark. Om gatuchefen har förhinder ska annan lämplig tjänsteperson
från förbundet närvara och föredra ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2018, paragraf 162, att uppdra till
allmänna utskottet att redovisa priser för industrimark, vilken industrimark som
kommunen äger samt om det är någon detaljplan på gång gällande industrimark.
Allmänna utskottet behandlade ärendet den 14 november 2018, paragraf 76, och
beslutade då att bjuda in planarkitekten Erika Flygare från Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning samt gatuchefen Leif Eriksson från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund till dagens sammanträde för att informera om
industrimark.
Planarkitekten medverkar på sammanträdet och informerar om vad kommunen
äger för industrimark samt vad det finns för mark som är detaljplanelagd för
industri. Gatuchefen närvarar inte, varför redovisning av priser för industrimark
uteblir.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 171, fortsättning
Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att följande utreds, med återredovisning till
kommunstyrelsen:
1. Vad det finns för möjligheter med redovisad industrimark (den industrimark
som kommunen äger samt den mark som är detaljplanelagd för industri).
2. Möjligheten att köpa industrimark närmare Avesta.
3. Möjligheten att köpa mark i Bjurfors, avsedd för framtida bostadsbyggande.
Eva Hölke (S) yrkar att utredningen om att köpa mer industrimark samt mark för
framtida bostadsbyggande ska omfatta kommunen totalt sett, inte bara Bjurfors.
Lennart Skansfors (DiN) yrkar bifall till Hölkes förslag.
Christer Filipsson (DiN) lyfter frågan om det finns någon aktivitet för att motverka
förfallna byggnader i kommunen och får till svar från Flygare att det pågår
tillsynsärenden. Filipsson yrkar att det till kommunstyrelsen en gång per halvår
rapporteras vilka insatser som görs för att motverka förfallna områden i Norberg.

Skickas till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Dnr: NBGK 2017/0295

Avskrivnings- och driftkostnader för Frida Hansdotter Arena
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Frida Hansdotter Arena avskrivs enligt alternativ fyra, det vill säga att 18,6 miljoner
kronor investeras medan 25 miljoner kronor direktavskrivs.
Sammanfattning
Den 23 januari 2017, paragraf 8, beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund, NVK, att slutföra upphandlingen av den
arena som senare kom att döpas till Frida Hansdotter Arena. Vidare beslutade
kommunfullmäktige att hallbyggnationen ska finansieras med minst 20 miljoner
kronor via eget kapital medan resterande del finansieras genom lån.
När hallbyggnationen började bli klar försommaren år 2018 fanns en bild av den
totala kostnaden för projektet om 43,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen
beslutade den 21 maj 2018, paragraf 55, att föreslå en avskrivningsmodell på hela
beloppet. Ärendet togs upp av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018, paragraf
84, som beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för utredning av
intäkternas påverkan på driftkostnaden.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, och ledningskontoret har
lämnat in tjänsteskrivelser i ärendet. I dessa redogörs för totalkostnader
innehållande drift-, kapital- och städkostnader.
NVE yttrar sig inte i frågan om intäkternas påverkan på driftkostnaderna
men har tidigare fått frågan om hur olika avskrivningsmodeller påverkar
kostnaderna för driften. NVE har redovisat tre modeller och även
föreslagit vilken modell Norbergs kommun ska använda. Frågan har även
lyfts om att lägga till ytterligare ett alternativ, som kallas alternativ fyra.
Verksamheten som ansvarar för hallen och belastas av hyreskostnaden har
blivit kompenserad i budget för alternativ nummer tre. Vid jämförelse
mellan alternativen sammanfattas dem enligt följande:
 Alternativ ett: Lån på 25 miljoner kronor medan 18,6 miljoner kronor
direktavskrivs – 723 911 kronor billigare.
 Alternativ två: 43,6 miljoner kronor direktavskrivs – 1 879 414 kronor
billigare.
 Alternativ tre: Lån på 40,6 miljoner kronor medan 3 miljoner kronor
direktavskrivs – kostnadsneutralt.
 Alternativ fyra: Lån på 18,6 miljoner kronor medan 25 miljoner kronor
direktavskrivs – 1 017 726 kronor billigare.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 172, fortsättning
Yrkanden
Johanna Odö (S) och Lisa Bäckman (V) yrkar att Frida Hansdotter Arena avskrivs
enligt alternativ fyra.
Anna Kramer (M), Christer Filipsson (DiN) och Torbjörn Mood (L) yrkar att Frida
Hansdotter Arena avskrivs enligt alternativ tre.
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att Frida Hansdotter Arena direktavskrivs med 20
miljoner samt att 5 miljoner används för att riva gamla vattenverket vid Prostudden.
Proposition
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner bifall till alternativ fyra.
Reservationer
Anna Kramer (M), Christer Filipsson (DiN), Torbjörn Mood (L) och Dennis
Östlund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för alternativ tre.
Lennart Skansfors (DiN) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 173

Dnr: NBGK 2018/0178

Redovisning av motioner och medborgarförslag under
beredning, hösten år 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Ledningskontoret uppdras att redovisa en processbeskrivning med en tidsplan
för hur motioner och medborgarförslag hanteras.
2. Processbeskrivningen redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 11
februari 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år
redovisa motioner och medborgarförslag som är under beredning. Av den
anledningen har ledningskontoret upprättat en sådan redovisning.
Yrkanden
Christer Filipsson (DiN) yrkar att ledningskontoret uppdras att redovisa en
processbeskrivning med en tidsplan för hur motioner och medborgarförslag
hanteras.
Anna Kramer (M) yrkar bifall till Filipssons förslag.

Skickas till:
Ledningskontoret
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Dnr: NBGK 2018/0338

Firmateckning för Norbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Följande personer utses att teckna Norbergs kommuns firma, innefattande även
borgensförbindelser, lånereverser, köpekontrakt, köpebrev och övriga rättsliga
förbindelser som beslutats av kommunstyrelsen eller dess allmänna utskott eller
innebär verkställighet av beslut av kommunfullmäktige: Kommunstyrelsens
ordförande Johanna Odö, med vice ordförande Jimmy Fredriksson som
ersättare, och med kontrasignering av kommunchef Hannu Högberg, med
personalchef Sonja Eriksson som ersättare.
2. Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström,
ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson,
Gunilla Carlberg, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, två i
förening, har rätt att för Norbergs kommuns räkning teckna kommunens plusoch bankgiron samt bankkonton, checkräkning, underteckna bankfil
innehållande leverantörsbetalningar från ekonomisystemet, underteckna övriga
handlingar som rör löpande administration samt administration av
kommunens/förbundets företagskort, såsom ansökan, ändring och avslut.
3. Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström,
ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson,
Gunilla Carlberg, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, var och
en för sig, har rätt att för Norbergs kommuns räkning underteckna redovisning
av moms, arbetsgivaravgifter samt skattedeklarationer.
4. Ekonomichef Stefan Granqvist och redovisningsekonom Eva Engström har,
under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige i
Norberg, rätt att för Norbergs kommuns räkning omsätta Norbergs kommuns
lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under ett
kalenderår, och nyupplåna, det vill säga öka Norbergs kommuns skulder, med
det belopp som kommunfullmäktige beslutar.
Sammanfattning
Med anledning av personalförändringar inom Norra Västmanlands ekonominämnd,
NVE, behöver kommunens firmateckningsbeslut uppdateras. För att förenkla
hanteringen är NVE och Norbergs kommuns firmateckningsbeslut sammanfattade
gemensamt i en skrivelse.
Allmänna utskottet beslutade den 14 november 2018, paragraf 78, att föreslå
kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget i skrivelsen.
Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 175

Dnr: NBGK 2016/0003

Finansiering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
insatser
Kommunstyrelsens beslut
Finansiering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser ur
etableringsfonden flyttas från år 2018 till år 2019.
Sammanfattning
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, har lämnat in ett förslag om
finansiering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2017, paragraf 147, att i budget år
2018 bevilja medel om 1 miljon kronor ur etableringsfonden för finansiering av
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser.
Norbergs kommun har nu beviljats medel från Tillväxtverket för åren
2018-2020. Under år 2018 finns utrymme för att finansiera brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande insatser med dessa medel. Därför kan finansieringen från
etableringsfonden med 1 miljon tas bort från år 2018. I stället önskas 0,5 miljon
kronor användas ur etableringsfonden år 2019. Detta har ingen påverkan på budget
för år 2018 eller år 2019 då medel tas ur etableringsfonden.
Allmänna utskottet beslutade den 14 november 2018, paragraf 82, att föreslå
kommunstyrelsen att finansiering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
insatser ur etableringsfonden flyttas från år 2018 till år 2019.

Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Dnr: NBGK 2018/0364

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjerna för upphandling och inköp antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ny upphandlingspolicy för upphandling och inköp antas att gälla för Norbergs
kommun.
Sammanfattning
Avesta kommun har lämnat en policy och riktlinjer för upphandling och inköp till
Norbergs kommun för antagande. Ledningskontoret har upprättat en
tjänsteskrivelse i ärendet.
Norbergs kommun har samverkan om upphandlingar med Avesta och
Skinnskattebergs kommuner. Det finns en styrgrupp för upphandling i vilken
ekonomicheferna från nämnda kommuner, kommunchefen från Norbergs kommun
samt upphandlingschefen ingår. På uppdrag från styrgruppen har
upphandlingschefen tagit fram en reviderad policy för upphandling och inköp samt
riktlinjer för upphandling och inköp. De reviderade dokumenten går parallellt till
politiken i Avesta och Skinnskattebergs kommuner.
Den avgörande förändringen i den nya policyn samt riktlinjerna är en ökad
möjlighet till direktupphandling samt nya nivåer för upphandling. En ny policy med
nya riktlinjer ger också en större möjlighet att nyttja lokala leverantörer.
De grundläggande principerna om upphandling i meningen affärsmässighet,
konkurrens, objektivitet, likabehandling, proportionalitet (att relevanta och rimliga
krav ställs i proportion till vad som ska upphandlas) samt transparens är alltjämt i
fokus, likaså kostnadseffektivitet.
Allmänna utskottet beslutade den 14 november 2018, paragraf 83, att föreslå
kommunstyrelsen att riktlinjerna för upphandling och inköp antas samt att föreslå
vidare till kommunfullmäktige att ny upphandlingspolicy för upphandling och inköp
antas att gälla för Norbergs kommun.

Skickas till:
Avesta kommun
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Dnr: NBGK 2018/0361

Huvudmannaskap för en huvudstudie av Thorshammars
verkstad, Hinsebo 1:7
Kommunstyrelsens beslut
Norbergs kommun tar på sig huvudmannaskapet för en huvudstudie av
Thorshammars verkstads område.
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings miljöenhet har lämnat in ett
förslag om huvudmannaskap för en huvudstudie på Thorshammars verkstad inom
fastigheten Hinsebo 1:7.
Norbergs kommun köpte Thorshammars verkstad år 1989 med intentionen att göra
den till ett arbetslivsmuseum. Verkstaden är kulturhistoriskt mycket unik och
förklarad som byggnadsminne.
Thorshammars verkstad är upptagen på länsstyrelsens prioriteringslista över de
mest angelägna objekten för utredning och efterbehandling av förorenade områden
i länet. Fram till år 1966 bestod verksamheten av bland annat gjutning av olika
metallföremål, vilket man tror orsakat de föroreningar som finns på området.
Kommunen har bekostat förstudier av markföroreningar som har visat på höga
halter av metaller. Föroreningarna ligger i huvudsak i markens övre skikt, vilket
innebär att de kan spridas till närliggande vattendrag.
En huvudstudie behöver nu göras för att avgränsa föroreningarna mot
omgivningarna och i djupled. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har
tagit på sig att skriva en ansökan om bidrag för en huvudstudie. För att ansökan ska
beviljas krävs att Norbergs kommun tar på sig huvudmannaskapet. Kommunen har
tidigare meddelat sig inte ha resurser för detta arbete. Enligt länsstyrelsen går det
emellertid att ansöka om medel även för detta. Kostnad för
huvudmannaskap/projektledare läggs därför in i ansökan.
Att vara huvudman innebär enligt länsstyrelsens vägledning att ha det
övergripande ansvaret för eventuella saneringsåtgärder som kan bli aktuella, vilket
omfattar finansiellt ansvar och beställaransvar. Huvudmannen är ett projekts
verksamhetsutövare.
Allmänna utskottet beslutade den 14 november 2018, paragraf 84, att föreslå
kommunstyrelsen att Norbergs kommun tar på sig huvudmannaskapet för en
huvudstudie av Thorshammars verkstads område.
Skickas till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Dnr: NBGK 2018/0342

Revidering av datum för sammanträde i april år 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 15 april 2019, klockan 13.15, i
stället för måndagen den 8 april 2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2018, paragraf 165, om
sammanträdesplan för år 2019. I april månad beslutades om sammanträde
måndagen den 8 april. För att bättre överensstämma med utskottens sammanträden,
föreslår ledningskontoret att kommunstyrelsen ändrar sammanträdesdatumet till
måndagen den 15 april.

Skickas till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Ledningskontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Dnr: NBGK 2018/0349

Begäran om redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet
inom individ- och familjeomsorgen
Kommunstyrelsens beslut
1. Begäran överlämnas till socialutskottet för yttrande.
2. Yttrandet lämnas till kommunstyrelsen senast den 28 januari 2019, för
behandling av kommunstyrelsen den 11 februari 2019.
Sammanfattning
Demokraterna i Norberg (DiN) har lämnat in en begäran om att socialutskottet ska
redovisa för kommunstyrelsen på vilket sätt de uppfyller Socialstyrelsens krav på att
sektorn ska ha ett systematiskt och fungerande kvalitetsarbete, där ständiga
förbättringar ligger i fokus. Vidare begär DiN att utskottet årligen redovisar en
kvalitetsberättelse där sektorn redogör för de åtgärder som genomförts mot
bakgrund av de avvikelser och förslag som har inkommit till arbetsledningen.
DiN framställer att socialutskottet redovisar följande:
a. En kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen som redovisar samtliga
registrerade avvikelser samt vilka utredningar och förebyggande åtgärder som
genomförts med anledning av dessa. Kvalitetsberättelsen ska sträcka sig från
den 1 april 2018 till oktober år 2018.
b. Redovisning av hur många av dessa avvikelser som utgörs av förslag från
anställda eller övriga avvikelser från anställd personal samt redovisning av övriga
brukare eller annan myndighet.
c. Redogörelse för vilka nyckelfaktorer och nyckeltal som handläggarna ska uppnå
för att verksamhetens kvalitetsmål ska vara uppnådda.
d. Redogörelse för hur riskbedömningen går till och i vilken grad avvikelserna
leder till en Lex Sarah-anmälan.
e. Redogörelse för hur ledningen har stimulerat och ökat kvalitetsmedvetandet hos
personal samt hur förbättringsarbetet och redovisningen av åtgärder i samband
med avvikelser återkopplas till personal.
f. Redogörelse för med vilken motivering sektorn inte upprättar arbets- och
befattningsbeskrivningar för samtlig personal.

Skickas till:
Socialutskottet
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§§ 180-183

Sekretessärenden

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 184

Dnr: NBGK 2018/0240

Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i
Västmanlands län
Kommunstyrelsens beslut
1. Norbergs kommun ställer sig bakom förslaget om att ingå i en
samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län enligt
redovisat upplägg samt noterar att samordningsfunktionen kommer att
utvärderas efter två år.
2. Finansiering för de två åren om totalt 24 000 kronor sker inom barn- och
utbildningsutskottets ram.
Sammanfattning
Strategisk regional beredning har lämnat in ett förslag om en samordningsfunktion
för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län.
Förslaget innebär länsgemensamma resurser till funktionerna samordnande
skolsköterska (80 procent) samt samordnande skolläkare (20 procent). Kostnaden är
1 miljon kronor per år, som fördelas lika mellan Region Västmanland (50 procent)
och länets tio kommuner (50 procent), utifrån en proportionell fördelning med
utgångspunkt från elevantal i åldersgruppen 6-19 år. Ytterligare 200 000 kronor per
år avsätts av Region Västmanland för utbildnings- och möteskostnader.
Samordningsfunktionen förväntas att fylla flera funktioner, som att vara en tydlig
representant för elevhälsans medicinska del såväl inom länets elevhälsa som i
kontakter med exempelvis hälso- och sjukvårdens olika delar och andra
samarbetsparter, stödja metodutveckling och initiera kompetensutveckling, sprida
information om nyheter och lagstiftning, leda nätverk, verka för kvalitetssäkring
med mera. Efter två år kommer samordningsfunktionen att utvärderas.
Den strategiska regionala beredningen rekommenderar regionstyrelsen och
respektive kommun att besluta om införande av en samordningsfunktion för
elevhälsans medicinska del i Västmanlands län enligt redovisat upplägg.
Barn- och utbildningsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2018, paragraf
63. Under mötet meddelade barn- och utbildningschefen att tjänsten redan är
tillsatt. Norbergs kommun har därför att ta ställning till om kommunen ska ingå i
samordningsfunktionen eller inte.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-03

Kommunstyrelsen

KS § 184, fortsättning
Norbergs kommuns kostnad blir 12 000 kronor per år. Eftersom insatserna gäller
elever i både grund- och gymnasieskola bör barn- och utbildningsutskottet få
motsvarande tillskott till sin budget.
Utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen följande:
1. Norbergs kommun ställer sig bakom förslaget om att ingå i en
samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län enligt
redovisat upplägg samt noterar att samordningsfunktionen kommer att
utvärderas efter två år.
2. Finansiering för de två åren om totalt 24 000 kronor sker genom överföring
från kommunstyrelsens utvecklingsmedel till barn- och utbildningsutskottets
budget.
Kommunchef Hannu Högberg informerar om att kommunstyrelsens
utvecklingsmedel inte finns tillgängliga från år 2019, varför finansiering behöver
lösas på annat sätt. Efter samråd med barn- och utbildningschefen föreslås att
finansiering sker inom barn- och utbildningsutskottets ram.

Skickas till:
Strategisk regional beredning
Barn- och utbildningsutskottet, för kännedom
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 185

Dnr: NBGK 2018/0046

Svar på medborgarförslag om buss för föreningar med flera
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås, med motivering av nedan angivna utmaningar.
Sammanfattning
Norbergs brottarklubb har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen borde
införskaffa en buss för föreningar att låna när de reser på tävlingar eller andra
evenemang utanför kommunen.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig i ärendet och beslutade
den 12 september 2018, paragraf 75, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare
till kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. Detta med motivering av
följande utmaningar:
a. Föreningarna kommer att vara intresserade av att låna bussen samtidigt. Hur gör
vi det rättvist?
b. Administration av utlåning av buss. Bussen behöver oftast användas på helg då
kommunen har minimalt med personal i tjänst. Om bussen lånas ut innan
helgen och lämnas tillbaka efter så kan den endast användas av en förening.
c. Försäkringar, då kommunen äger bussen men den körs av andra.
d. Eventuell konkurrens mot det privata näringslivet.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 186

Dnr: NBGK 2018/0072

Svar på motion om evenemangsbuss
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om en evenemangsbuss. I
motionen föreslås följande:
 Kommunstyrelsen uppdrar till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet att
utreda möjligheten att vid större evenemang erbjuda gratis buss till och från
centrum med attraktiv färdväg och anpassad tidtabell.
 Visar det sig att bussen får en positiv effekt (nöjda ortsbor) bör möjligheten till
återinförande av Norbergarn övervägas.
 Evenemangsbussen finansieras genom ett anslag till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet om 40 000 kronor för år 2018, som tas från
överskottet år 2017. Vidare finansiering behandlas av budgetberedningen för
planåren 2019-2021.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig i ärendet och beslutade
den 12 september 2018, paragraf 75, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare
till kommunfullmäktige att motionen avslås. Möjligheten att åka buss till evenemang
finns redan idag, då med ordinarie kollektivtrafik. Norberg har, främst under
sommaren, många arrangemang och det är på förhand svårt att avgöra vilka
arrangemang som lockar tillräckligt med besökare som skulle föredra bussen före att
ta bilen. Arrangemangen lockar också besökare utifrån, vilka då inte har nytta av
bussen och ändå kommer bilburna.
I stället för en evenemangsbuss tror sektor demokrati- och samhällsutveckling på att
man tydligt, både innan och under evenemang, kommunicerar möjliga
parkeringsplatser samt uppmanar invånarna att i möjligaste mån ta en promenad till
arrangemanget. Möjligtvis kan det i framtiden komma arrangemang där kommunen
väljer att erbjuda möjlighet att åka evenemangsbuss, men det bör dock beslutas för
enskilt arrangemang och inte som i förslagen motion ske kontinuerligt.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 187

Dnr: NBGK 2017/0193

Svar på motion om ekologisk skolmat
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls, med motiveringen att det nationella målet är 60 procent
ekologiska livsmedel år 2030.
2. Finansiering sker inom kostenhetens ram.
Sammanfattning
Pieternella Van Beek (MP) har lämnat in en motion om att öka andelen ekologisk
mat i skolan.
Barn- och utbildningsutskottet har yttrat sig i ärendet och beslutade den 18
september 2017, paragraf 73, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till
kommunfullmäktige att motionen bifalls, med motiveringen att det nationella målet
är 60 procent ekologiska livsmedel år 2030. Om målet 30 procent ska kunna uppnås
behövs uppskattningsvis, utifrån nuvarande förutsättningar,
600 000 kronor tillföras till konstorganisationens budget per år. Om målet 60
procent ska kunna uppnås behövs ökade anslag på 1 500 000 kronor. Detta kan
göras stegvis. Ansvaret fördelas mellan olika aktörer. Upphandlingsenheten måste
genomföra en bra upphandling på området medan kostchefen ansvarar för
användningen av ekologiska produkter.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 165, att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med förslag på
finansiering. Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2018, paragraf 91, att uppdra
till barn- och utbildningsutskottet att i samråd med kostenheten lämna förslag om
finansiering av ekologisk skolmat till budgetberedningen i augusti år 2018.
Barn- och utbildningsutskottet fattade den 16 augusti 2018 ett ordförandebeslut i
ärendet. Förslaget till finansiering för att kunna utöka de ekologiska inköpen är att
under åren 2019, 2022, 2025, 2027 och 2030 etappvis tillföra 300 000 kronor till
utskottets budget. För varje gång budgeten ökas med 300 000 kronor kan de
ekologiska inköpen öka med 10 procent.
Ordförandebeslutet delgavs budgetberedningen den 29 augusti och 5 september
2018, paragraf 54. Allmänna utskottet tackade då för informationen. Ärendet tas nu
upp för vidare behandling.
Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (32)

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 188

Dnr: NBGK 2018/0313

Entledigande av representant och val av ny representant i
länsstyrelsens jämställdhetsråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Johanna Odö (S) entledigas från sitt uppdrag som representant i länsstyrelsens
jämställdhetsråd.
2. Jimmy Fredriksson (S) utses till ny representant i jämställdhetsrådet från den 3
december 2018 intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.
Sammanfattning
Johanna Odö (S) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
representant i länsstyrelsens jämställdhetsråd. Förslaget från Odö är att en ny
representant utses från kommunstyrelsen.
Yrkande
Johanna Odö (S) föreslår att Jimmy Fredriksson (S) utses till ny representant i
jämställdhetsrådet från den 3 december 2018 intill det sammanträde då val förrättas
nästa gång.

Skickas till:
Den entledigande
Den valda
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ledningskontoret
Västmanland-Dalarna löneförvaltning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 189

Dnr: NBGK 2018/0388

Årsredovisning år 2017 för Thorshammars Werkstads AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning för
år 2017.
Sammanfattning
Thorshammars Werkstads AB har lämnat in en årsredovisning för år 2017. Årets
resultat är ett underskott på 2 023 kronor.
Under året har visning av verkstaden skett med förbokade grupper och i samband
med Ekomuseums gemensamma vecka under sommaren. Fortsatta förberedelser
för grundförstärkning av gjuteridelen har pågått tillsammans med länsstyrelsen.
Behovet av grundförstärkning av gjuteridelen är stort och som ett första steg bör
inre stag spännas upp för att minska risken för att gavelväggen faller ut. Medel för
detta ska sökas hos länsstyrelsen.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs för bolagsstämman den 28 juni
2018. Revisionen har tillstyrkt ansvarsfrihet, varför stämman beslutade att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 190

Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-11-06
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet och beslutet som har skickats till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Protokollet från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 6 november
2018 delges kommunstyrelsen.
Under sammanträdet beslutade barn- och utbildningsutskottet att särskilt delge
kommunstyrelsen följande beslut för kännedom:
 BUU § 62 - Länsgemensam studie- och yrkesvägledarfunktion
Barn- och utbildningsutskottets ordförande Anna-Maria Muselli (S) ger en muntlig
rapport om utskottets sammanträde den 6 november 2018. Vidare informerar
Muselli om nedläggning av Karbenningbygdens förskola.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 191

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
2018-11-07
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet och besluten som har skickats till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Protokollet från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde den 7
november 2018 delges kommunstyrelsen.
Under sammanträdet beslutade demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet att
särskilt delge kommunstyrelsen följande beslut för kännedom:
 DSU § 94 – Genomförande av regional transportinfrastrukturplan
 DSU § 95 – Överenskommelse om webbportalen Kulturarv Västmanland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 192

Allmänna utskottets sammanträde 2018-11-14
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet och beslutet som har skickats till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Protokollet från allmänna utskottets sammanträde den 14 november 2018 delges
kommunstyrelsen.
Under sammanträdet beslutade allmänna utskottet att särskilt delge
kommunstyrelsen följande beslut för kännedom:
 AU § 79 - Svar på uppdrag om att utreda samplanering av utbildningsutbud
med närliggande gymnasieskolor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 193

Socialutskottets sammanträde 2018-09-18
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
Sammanfattning
Protokollet från socialutskottets sammanträde den 18 september 2018 delges
kommunstyrelsen.
Socialutskottets ordförande Eva Hölke (S) informerar om att det ska upprättas en
skrivelse till civilministern gällande asylsökande som enligt nya gymnasielagen inte
kan avvisas men som inte får logi genom Migrationsverket.
Försörjningsstödet diskuteras. Hölke får som medskick till socialutskottet att från
kommunstyrelsen efterfråga en redovisning av försörjningsstödet, inkluderad ålder på
yngsta respektive äldsta person som får försörjningsstöd samt hur stor andel av stödet
som utbetalas till utlandsfödda.

Skickas till:
Socialutskottets ordförande
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Kommunstyrelsen

§ 194

Dnr: NBGK 2017/0172

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelandena.
Sammanfattning
Följande meddelanden delges kommunstyrelsen:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
 Protokoll 2018-10-25
 Parkeringsförbud på Parkgatan
 Underhållsplaner för fastigheter för år 2019
 Budgetuppföljning per 2018-08-31 med prognos till årets slut
 Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021
Strategisk regional beredning
 Protokoll 2018-11-02
Länsstyrelsen i Västmanlands län
 Entledigande från uppdrag som särskilt förordnad vigselförrättare, Gunilla
Persson
 Entledigande från uppdrag som särskilt förordnad vigselförrättare, Kent
Persson
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
 Protokoll 2018-11-13
 Ekonomisk månadsrapport för september och oktober år 2018
 Mål och budget för åren 2019-2021
Region Västmanland
 Slutlig version av Trafikplan 2030
Norra Västmanlands ekonominämnd
 Budgetuppföljning med årsprognos per den 30 september 2018
 Protokoll 2018-10-17
Norra Västmanlands Samordningsförbund
 Protokoll 2018-10-11

→
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KS § 194, fortsättning
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
 Protokoll 2018-10-11
Muntligt meddelande från kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S)
 Nominering av ersättare i patientnämnden, gemensam med Fagersta och
Skinnskattebergs kommuner – Eva Hölke (S)

Skickas till:
Akten
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Kommunstyrelsen

§ 195

Dnr: NBGK 2018/0004

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S)
2018-11-08

Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Gemensam
hjälpmedelsnämnd/Hjälpmedelscentrum

2018-11-08

Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund

2018-11-08

Ordförandebeslut gällande delårsrapport för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund

Skickas till:
Akten
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§ 196

Dnr: NBGK 2018/0313

Val av ledamot i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Kommunstyrelsens beslut
Peter Vidberg (DiN) utses till ledamot i demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet från den 3 december 2018 intill det sammanträde då
val av utskott förrättas nästa gång.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen valde den 15 oktober 2018, paragraf 147, ledamöter och ersättare
till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet, DSU. Peter Vidberg (DiN) valdes
till ledamot i DSU men var vid tidpunkten inte invald i kommunstyrelsen och därför
inte valbar till något utskott.
Vid ett fyllnadsval beslutade kommunfullmäktige den 19 november 2018, paragraf
151, att välja Vidberg till ledamot i kommunstyrelsen. Vidberg är därmed numera
valbar att ingå i DSU, varför ärendet tas upp för beslut om att utse honom som
ledamot.
Yrkande
Lennart Skansfors (DiN) föreslår att Peter Vidberg (DiN) utses till ledamot i
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.

Skickas till:
Den valda
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Ledningskontoret
Västmanland-Dalarna löneförvaltning
Akten
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§ 197

Avslutande diskussion om känsliga uppgifter
Sammanfattning
Ordförande Johanna Odö (S) lyfter hanteringen av känsliga uppgifter till diskussion.
Det diskuteras om att kommunstyrelsen ska ha en god politisk öppenhet och
hantera frågor tillsammans. Var och en måste dock tänka på att inte lämna ut
känsliga uppgifter.
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