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Tommi Sapila, utredningsingenjör §§ 157-160
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 148

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen utser Anna Kramer (M) att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll. Lennart Skansfors (DiN) utses som
ersättare till Anna Kramer (M).

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 149

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Godkännande av dagordning
Beslut
Två ärenden, Nytt/utvidgat verksamhetsområde i Bjurfors och Försäljning av
gamla vattenverket, läggs till dagordningen. Dagordningen godkänns med
denna ändring.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 150

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Norbergs kommun
Dnr NBGK 2018/0006, NBGK 2018/0369

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Norbergs kommun.
Beslut för egen del:
Allmänna utskottet får i uppdrag att se över hur processen för
delårsredovisningar kan utvecklas så att delårsrapporten lämnas tidigare
under året.

Sammanfattning av ärendet
För perioden 1 januari-31 augusti redovisas ett överskott på 31,1 mkr,
vilket är väsentlig högre än helårsprognosen som visar på ett överskott
på 5,3 mkr. Vad gäller kommunfullmäktige beror skillnaden till största
del på att kostnaderna för Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
(NVK) är ojämnt fördelade över året och där en förhållandevis hög
andel av de beräknade kostnaderna kommer att belasta perioden
september-december. Samtliga utskott redovisar ett högre resultat i
delårsbokslutet än i prognosen för helåret. Årets resultat prognostiseras
till ett överskott om 5,3 mkr. Resultatet motsvarar 1,5 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) föreslår att allmänna utskottet får i uppdrag att
se över hur processen för delårsredovisningar kan utvecklas så att
delårsrapporten lämnas tidigare under året.

Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om Lennart Skansfors’ (DiN)
förslag och finner att kommunstyrelsen godkänner det.

Kopia till:
Akten
Allmänna utskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 151

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Delårsrapport för Norra Västmanlands
ekonominämnd för år 2018
Dnr NBGK 2018/0321

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Norra Västmanlands ekonominämnd.

Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat visar ett överskott på 850 tkr. För helåret
prognostiseras ett överskott på 619 tkr. Överskottet beror delvis på lägre
bemanning än beräknat. Med låg bemanning finns även svårigheter att
hinna med det planerade utvecklingsarbetet som framförallt blir lägre än
budgeterat. Enligt överenskommelse ska resultatet fördelas med 54,9%
till Fagersta och 45,1% till Norberg, vilket innebär en prognostiserat
återbetalning med 340 till Fagersta och 279 tkr till Norberg. Skillnaden
mellan periodens resultat och helårsprognosen beror främst på att de
beräknade kostnaderna för utvecklingsarbete väntas uppstå först i slutet
av året.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd
Dnr NBGK 2018/0334

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Västmanlands-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Vid augusti månads utgång visar nämnden ett överskott med + 2928 tkr
när ett underskott för energi- och klimatrådgivning är borträknat med
cirka -87 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive
energirådgivning, ligger Avesta på + 804 tkr, Fagersta på + 1407 tkr samt
Norberg på + 717 tkr.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 153

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Delårsrapport för Västmanland-Dalarnas
lönenämnd per den 31 augusti 2018
Dnr NBGK 2018/0008

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Västmanland-Dalarnas lönenämnd.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarnas lönenämnd är en serviceorganisation som
hanterar löner för 5 kommuner och ett flertal kommunala bolag.
Nämnden har lämnat en delårsrapport som prognostiserar ett underskott
på -100 tkr för helåret.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 154

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund
Dnr NBGK 2018/0293

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Norra Västmanlands ekonominämnd.

Sammanfattning av ärendet
Resultatet per den 31 augusti före bokslutsdispositioner uppgår till plus
50 Mkr varav 34 Mkr härrör till Fagersta kommun och 16 Mkr härrör till
Norbergs kommun. Årets verksamhet uppvisar ett resultat före
bokslutsdispositioner på 2,6 Mkr. Efter ianspråktagande ur respektive
avsättning till resultatutjämnings-/investeringsfond för va i Fagersta och
Norberg uppgår det justerade resultatet till 2,6 Mkr. Genom
återbetalning av medlemsbidrag med 2,3 Mkr till Fagersta
kommun och 0,3 Mkr till Norbergs kommun. Budgetavvikelsen på
NVK:s verksamheter exklusive finansförvaltning uppgår till 1,85 Mkr,
varav 1,75 och 0,1 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta respektive
Norbergs kommun. Finansförvaltningen ger en budgetavvikelse på 0,74
Mkr, varav 0,51 och 0,23 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta
respektive Norbergs kommun.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 155

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2019 för
Arkiv Västmanland
Dnr NBGK 2018/0337

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ansökt bidrag om 17 000
kronor för verksamhetsåret 2019. Bidraget tas ur avsatta medel för
medlemsavgifter.

Sammanfattning av ärendet
Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets
sammanhållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den
enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv. Verksamhetens
utgifter består till stor del av personal- och lokalkostnader, medan
intäkterna består av dels medlemsbidrag och dels intäkter för hyllavgifter.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd
Arkiv Västmanland

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 156

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Firmateckning för Norbergs kommun
Dnr NBGK 2018/0338

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, redovisningskamrer Christina
Strandberg, redovisningsekonom Eva Engström,
ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie
Jansson, Gunilla Carlberg, Amanda Smeds och Virpi
Romppainen, två i förening, har rätt att för Norbergs kommuns
räkning teckna kommunens plus- och 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. Redovisningskamrer Christina Strandberg, redovisningsekonom
Eva Engström, ekonomisekreterare Sofie Fjellman,
ekonomiassistenterna Marie Jansson, Gunilla Carlberg, Amanda
Smeds 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, redovisningskamrer Christina
Strandberg 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 av ärendet
Med anledning av ny mandatperiod samt personalförändringar inom
Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) behöver kommunens

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

firmateckningsbeslut uppdateras. För att förenkla hanteringen är NVEs
och Norbergs kommuns firmateckningsbeslut sammanfattade i en
gemensam skrivelse.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 157

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Nytt/utökat verksamhetsområde i Bjurfors
Dnr NBGK 2017/0396

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utökar kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp i Bjurfors i enlighet med kartbilaga 1 och
fastighetsförteckning i bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större samman-hand för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse. Kommunen ska bestämma det
verksamhetsområde (VO) inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas. Detta enligt lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) § 6.
VA-situationen i Bjurfors är utredd av V-dala Miljö & Bygg. Vid
inventering och tillsyn upptäcktes att det i området finns flertalet
bristfälliga enskilda avloppsanläggningar och att det även funnits
problem med dricksvattnet som 2011 visat sig vara otjänligt på grund av
för höga halter av koliforma bakterier och E.koli. En UV-lampa används
sedan några år tillbaka som skyddsbarriär. Miljöenhetens bedömning är
att kommunal avloppsanslutning av fastigheterna i Bjurfors är det bästa
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt samt att avloppssituationen i området
skulle kunna falla inom ramen för kommunalt ansvar enligt 6 § i lagen
om allmänna vattentjänster.
Eftersom Bjurfors omnämns i översiktsplanen för Norberg som en ort
där man vill koncentrera bebyggelseutvecklingen anser Miljöenheten att
tillgång till gemensamma alternativt kommunala lösningar för avlopp och
vatten skulle underlätta vid bebyggelseutveckling i området. Efter
Miljöenhetens översyn av området och med anledning av
vattentjänstlagen har förslag för verksamhetsområde för vatten och
avlopp tagits fram.

Yrkanden
Eva Hölke (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om Eva Hölkes (S) förslag och
finner att kommunstyrelsen godkänner det.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 158

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Åtgärdsplan för nedlagda deponier inom
Norbergs kommun, Grindbotippen
Dnr NBGK 2017/0083

Beslut
Kommunstyrelsen ger Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
(NVK) i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder under förutsättning att
NVK har medel kvar i beslutad investeringsbudget för 2018 för dessa,
om medel saknas hänskjuts frågan till budgetberedningen i mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten vid Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning har i
tre förelägganden krävt åtgärder för nedlagda avfallsdeponier i Norbergs
kommun. I korthet krävs följande: Grindbotippen: Djupare provtagning
och installation av grundvattenrör Kolningsberg: Nytt staket runt
gruvhålet. Delat ansvar mellan kommunen, polisen, markägaren och
Länsstyrelsen. Provtagning i brunnar. Bennebotippen:
Vattenprovtagning i närliggande brunnar om det finns sådana i bruk.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har utrett frågan och
lämnat förslag på kostnader för åtgärderna som krävs.

Yrkanden
Johanna Odö (S) föreslår att Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) får i uppdrag att utföra föreslagna
åtgärder under förutsättning att NVK har medel kvar i beslutad
investeringsbudget för 2018 för dessa, om medel saknas hänskjuts frågan
till budgetberedningen i mars 2019.

Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen godkänner det.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 159

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Åtgärdsplan för nedlagda deponier inom
Norbergs kommun, Bennebo
Dnr NBGK 2017/0084

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten vid Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning har i
tre förelägganden krävt åtgärder för nedlagda avfallsdeponier i Norbergs
kommun. I korthet krävs följande: Grindbotippen: Djupare provtagning
och installation av grundvattenrör Kolningsberg: Nytt staket runt
gruvhålet. Delat ansvar mellan kommunen, polisen, markägaren och
Länsstyrelsen. Provtagning i brunnar. Bennebotippen:
Vattenprovtagning i närliggande brunnar om det finns sådana i bruk.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har utrett frågan och
lämnat förslag på kostnader för åtgärderna som krävs. För tippen vid
Bennebo är det inte aktuellt med några åtgärder i nuläget.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 160

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Åtgärdsplan för nedlagda deponier inom
Norbergs kommun, Kolningsberg
Dnr NBGK 2017/0085

Beslut
Kommunstyrelsen ger Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
(NVK) i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder under förutsättning att
NVK har medel kvar i beslutad investeringsbudget för 2018 för dessa,
om medel saknas hänskjuts frågan till budgetberedningen i mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten vid Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning har i
tre förelägganden krävt åtgärder för nedlagda avfallsdeponier i Norbergs
kommun. I korthet krävs följande: Grindbotippen: Djupare provtagning
och installation av grundvattenrör Kolningsberg: Nytt staket runt
gruvhålet. Delat ansvar mellan kommunen, polisen, markägaren och
Länsstyrelsen. Provtagning i brunnar. Bennebotippen:
Vattenprovtagning i närliggande brunnar om det finns sådana i bruk.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har utrett frågan och
lämnat förslag på kostnader för åtgärderna som krävs.

Yrkanden
Johanna Odö (S) föreslår att Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) får i uppdrag att utföra föreslagna
åtgärder under förutsättning att NVK har medel kvar i beslutad
investeringsbudget för 2018 för dessa, om medel saknas hänskjuts frågan
till budgetberedningen i mars 2019.

Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen godkänner det.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 161

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Förslag till nya avgifter avseende
serveringstillstånd och tillsynsavgifter 2019
Dnr NBGK 2018/0308

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar avgifter avseende serveringstillstånd
och tillsynsavgifter för 2019. Nivån på avgifterna är oförändrad
jämfört med år 2018.
2. Kommunfullmäktige ger socialutskottet rätt att för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en
procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex
(totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. Basmånad
för indexuppräkning är oktober år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagens allmänna principer gäller vid fastställande av avgifter
för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Självkostnaden
är den högsta nivån för avgifterna som får tas ut. Den totala avgiften får
inte överskrida den totala kostnaden. I kostnaderna får tas med direkta
och indirekta kostnader.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 162

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Förfrågan om försäljning av industrimark, del av
fastigheten Davidsbo 1:150
Dnr NBGK 2018/0320

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra försäljning av
Davidsbo 1:150 till en summa av 20 kr/m2, totalt 143 280 kr.
Kommunstyrelsen ger Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund i uppdrag att genomföra försäljningen.
2. Försäljningen ska villkoras med att tomten ska bebyggas inom en
viss tid.
3. Allmänna utskottet får i uppdrag att redovisa priser för
industrimark, vilken industrimark som kommunen äger samt om
det är någon detaljplan på gång gällande industrimark.
4. Befintlig cykelbana på fastigheten dras om eller servitut upprättas
för att behålla befintlig sträckning över fastigheten.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har fått en förfrågan om
att sälja fastigheten Davidsbo 1:150 som är belägen vid Svarvargatan i
Norberg.

Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) föreslår att allmänna utskottet får i uppdrag att
redovisa priser för industrimark, vilken industrimark som kommunen
äger samt om det är någon detaljplan på gång gällande industrimark.
Lars Gustavsson (PNF) föreslår att försäljningen villkoras med att
tomten ska bebyggas inom en viss tid.
Thommy Ukkonen (S) föreslår att befintlig cykelbana dras om eller att
servitut upprättas för att behålla befintlig sträckning över fastigheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar först om Lennart Skansfors’ (DiN)
förslag och finner att kommunstyrelsen godkänner det. Därefter frågar
hon om i Lars Gustavssons (PNF) förslag och finner att
kommunstyrelsen godkänner det. Slutligen frågar Odö om Thommy
Ukkonens (S) förslag och finner att kommunstyrelsen godkänner även
det.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Allmänna utskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 163

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Taxa för Norbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning fr o m 2018-10-01
Dnr NBGK 2018/0333

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet tills Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund har redovisat den pågående utredningen av
taxan för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har föreslagit att taxan för
vatten och avlopp från och med den 1 oktober 2018 lämnas oförändrad.

Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) föreslår att ärendet bordläggs tills Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund har redovisat den pågående
utredningen av taxan för Norbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning.

Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om Lennart Skansfors’ (DiN)
förslag och finner att kommunstyrelsen godkänner det.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 164

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Antagande av plan för interna drivmedel
Dnr NBGK 2018/0013

Beslut
Kommunstyrelsen antar planen gällande Norbergs kommuns del samt
den prioriteringslista som finns i planen.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har utifrån den tidigare
antagna Handlingsplan inom projektet Fossilfria och effektiva
transporter i Östra Mellansverige skrivit en plan som ska underlätta
kommunens interna övergång till fossilfria fordon alternativt fossilfria
drivmedel. Planen är tänkt för personbilar och lätta lastbilar. Drivmedel
för arbetsmasker och val av transportfordon såsom cykel ligger utanför
planen.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 165

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019
Dnr NBGK 2018/0342

Beslut
Beslut för egen del:
Kommunstyrelsen sammanträder klockan 13:15 i kommunhusets
sessionssal följande datum:
Måndag den 11 februari 2019
Måndag den 8 april 2019
Måndag den 3 juni 2019
Måndag den 16 september 2019
Måndag den 21 oktober 2019
Måndag den 25 november 2019
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 17:30 i
kommunhusets sessionssal följande datum:
Måndag den 4 mars 2019
Måndag den 17 juni 2019
Måndag den 30 september 2019
Måndag den 4 november 2019
Måndag den 9 december 2019
2. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 16:00 i
kommunhusets sessionssal följande datum:
Måndag den 6 maj 2019

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar 2019
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 166

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Protokoll från allmänna utskottet 2018-08-29 och
2018-09-05
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Protokollet från allmänna utskottets sammanträde den 29 augusti och 5
september delges kommunstyrelsen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 167

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet







Generellt årshjul för kommunledningen
Mälardalsrådet – En bättre matchning storregional systembild
Mälardalsrådet – Storregional godsstrategi
Protokoll och bilagor från Jämställdhetsrådet den 2 oktober 2018
Revidering av taxor för Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd
Verksamhetsberättelse 2017 för Arkiv Västmanland

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 168

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Försäljning av gamla vattenverket
Dnr NBGK 2017/0417

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar till ledningskontoret och ger samtidigt
ledningskontoret i uppdrag att utreda mer om företagets finansiella
stabilitet samt att se över en plan för vad marken vid Prostudden ska
användas till.

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret och sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har
fört dialog med ett företag som är intresserat av att köpa det gamla
vattenverket vid Prostudden och etablera en serverhall där.

Yrkanden
Lars Gustavsson (PNF) föreslår att ärendet återemitteras med syfte att
säkerställa att köparen har förutsättningar att fullfölja de intentioner, som
framgår av förslagen till försäljning. Lämpligen bör en professionell
värdering av det köpande företaget inhämtas.
Anna Kramer (M) föreslår bifall till Lars Gustavssons (PNF) förslag om
återremiss och föreslår att man utreder vilken typ av bebyggelse som ska
etableras i området.
Anna Lindgren (DiN) föreslår att ärendet återremitteras och att
kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att
komplettera underlaget med en utredning om den tilltänkta köparens
finansiella stabilitet och möjligheter att genomföra de planer som
presenterats. Kommunledningen ska också ta fram alternativa områden
som skulle kunna vara lämpliga för en industrifastighet.
Lisa Bäckman (V) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda mer
om företagets trovärdighet.
Eva Hölke (S) föreslår bifall till Lisa Bäckmans (V) förslag.
Lennart Skansfors (DiN) föreslår bifall till Anna Lindgrens (DiN)
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar först om ärendet ska återremitteras
och finner att kommunstyrelsen beslutar det. Därefter frågar hon om
grunderna för återremissen, först om att ge ledningskontoret i uppdrag
att utreda mer om företagets finansiella stabilitet och sedan om att se
över en plan för vad marken vid Prostudden ska användas till. Odö (S)
finner att kommunstyrelsen godkänner båda grunderna för återremiss av
ärendet.

Reservationer och särskilda yttranden
Anna Kramer (M) lämnar ett särskilt yttrande: ”Först och främst vill vi
från Moderaterna i Norberg bifalla PNF’s yrkande angående de
eventuella köparna av Vattenverket.
Vidare vill vi uttrycka våra funderingar avseende den refererade
utvecklingsplanen (Utvecklingsplan Prostudden Västra centrum 2018-0323). Först av allt ska man fundera på om det går att författa ett
dokument på en sådan detaljnivå som sträcker sig decennier framåt.
Antingen ska man lyfta nivån på dokumentet och endast dokumentera
fakta vilket har en mycket hög sannolikhetsgrad, eller, ha en plan för
förvaltning av dokumentet.
När det gäller framtida planer så förutsätter utvecklingsplanen ett flertal
obekanta för att kunna uppnå eventuella synergieffekter. Sannolikheten
för att alla dessa ”om” ska inträffa är mycket liten.
Man refererar till media vilka förutspår framtida etablering av
serverhallar. Det framgår inte vilka media man refererar till och på vilka
övriga fakta siffrorna bygger på. Beräkningen på antalet serverhallar vilka
förväntas bli etablerade i Sverige uppgår till fantastiska 6-7% av total
etablering i världen, detta t.o.m 2020. Man kan lura sig lite när man ser
vilka företag som etablerat verksamheter på serversidan. Refererade
företag bedriver sina affärer i USD. Då förstår man att anledningen till
etablering i Sverige är speciellt gynnsam med en mycket hög USD-kurs i
förhållande till SEK, inte yttre förutsättningar som miljö och tillgång till
koldioxidfri kraft.
Vi yrkar på återremiss av ärendet.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Lennart Skansfors (DiN) och Anna Lindgren (DiN) lämnar ett särskilt
yttrande: ” Demokraterna har tagit del av två tjänsteskrivelser som
kommunledningskontoret tagit fram per 2018-10-22. Dnr saknas i båda
dokumenten. Båda dokumenten avser så vitt vi förstår förändrade planer
för gamla vattenverket.
Demokraterna anser att underlaget som tagits fram är bristfälligt både
vad det gäller information om tilltänkt köpare samt konsekvenserna för
den ursprungliga planen att bygga attraktiva bostäder vid Norens södra
strand. Det saknas också utredning om tillförlitligheten hos tilltänkt
köpare. Vi har förstått att det handlar om samma köpare som också
tecknat option eller köp av kvarteret Stockrosen.
Informationen som finns om företagets verksamheter beskriver att de
inriktar sig på att bygga Attefallshus. Det är också det som de beskriver
på sin hemsida för området Stockrosen. https://systemhus.se/norberg/
där de anger att man planerar att bygga bostäder med 1-5 r o k upp till 87
kvadratmeter. Är det sådana bostäder vi åsyftar när vi vill ha bostäder i
Norberg.
Vad gäller företaget Systemhus AB bör kommunledningskontoret
genomföra en grundläggande utredning om företagets ekonomiska
stabilitet och seriositet. Av den information som finns att tillgå på
www.allabolag.se och https://www.solidinfo.se/foretag/systemhus-ab(publ)/grunddata så framstår bolagets stabilitet som osäkert . Bolaget har
inget kapital och det förefaller också varit vilande under åren 2012-2018.
Det har också varit stor omsättningen av personer i styrelsen. Bolaget
har inte kunnat redovisa någon verksamhet sedan 2012.
Kommunledningskontoret bör också redovisa hur ett beslut påverkar de
planer och inriktning som sedan tidigare finns för området runt
Prostudden.
Om det skulle visa sig att tilltänkt köpare är tillförlitlig föreslår vi att
kommunen tar fram ett alternativt område som kan erbjudas för en
serverhall. Vi har ingen förståelse för varför kommunen ska upplåta ett
av Norbergs bästa markområden för en industrifastighet. Det första
intrycket när man kommer till Norberg är viktigt. Vi anser inte att en stor
industrifastighet harmoniserar med bilden av ett vackert Norberg – flytta
platsen för anläggning av ett serverhus tack.
Demokraterna i Norberg föreslår mot bakgrund av ovanstående
följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-29

-

att förslagen om att upphäva beslutet om att riva gamla
vattenverket och förslaget om att ge kommunchef och
kommunalråd rätt att upprätta och teckna köpeavtal för den
aktuella tomten om återremitteras till kommunledningskontoret
för ytterligare beredning.

-

att ge kommunledningskontoret uppdrag att komplettera
underlaget med en utredning om den tilltänkta köparens
finansiella stabilitet och möjligheter att genomföra de planer som
presenterats. Kommunledningen skall också ta fram alternativa
områden som skulle kunna vara lämpliga för en
industrifastighet.”

Kopia till:
Akten
Ledningskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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