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Plats och tid: 
 

Sessionssalen, den 11 februari 2019, klockan 13.15-17.50 

Beslutande: Johanna Odö (S) 
Jimmy Fredriksson (S) 
Anna Kramer (M) 
Lennart Skansfors (DiN) 
Marianne Ångström (S) 
Lars Gustavsson (PNF) 
Karin Hurtig (V), tjänstgörande ersättare 
Anna-Maria Muselli (S) 
 

Eddie Lundeqvist (SD) §§ 1-2, 4-34 
Liane Blom (L), tjänstgörande ersättare 
Eva Hölke (S) 
Stefan Holm (DiN) 
Christer Wallin (S) 
Per-Arne Andersson (M), tjänstgörande 
ersättare, §§ 35-59 
 

Ersättare: Olle Rahm (S) 
Thommy Ukkonen (S) 
Ylva Lundqvist (S) §§ 1-2, 4-42 
Per-Arne Andersson (M) §§ 1-2, 4-34 
Daniel Dahlin (S) 
Tove Winqvist (S) §§ del av 4-53 
Torbjörn Norgren (PNF) 
 

Christer Hedberg (PNF) 
Fredrik Johansson (V) 
Niklas Johansson (S) 
Torsten Jansson (S) 
Stig Holmberg (C) 
Peter Björnberg (S) §§ 1-2, 4-42 
 

Övriga 
deltagare: 

Linda Gårdstam, enhetschef vid VafabMiljö Kommunalförbund, §§ 1-2, 4-7 
Per Omnell, avfallsstrateg vid VafabMiljö Kommunalförbund, §§ 1-2, 4-7 
Leif Eriksson, gatuchef vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, §§ 1-2, 4-5 
Helene Johansson, fastighetschef/tillförordnad förbundchef vid Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, §§ 6-9 
Roger Ofstad, fastighetsingenjör vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, §§ 6-9 
Jani Edman, utredare vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, §§ 6-9 
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, §§ 6-10 
Nadja Vuorinen, informatör, §§ 1-2, 4-10 
Sara Dahlin, kommunsekreterare, §§ 1-2, del av 4, 11 
Hannu Högberg, kommunchef 
Kicki Wallin, kvalitetsutvecklare 
Marie Fjellman, nämndsekreterare 
 

Plats och tid 
för justering: 

Norbergs kommunhus den 15 februari 2019 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Marie Fjellman 

 
Paragraf 

 
1-2, 4-59 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Johanna Odö 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Lars Gustavsson 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 2 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Val av justerare § 1 
Godkännande av dagordning § 2 
Information från VafabMiljö Kommunalförbund om avfallsplanen, taxor 
och föreskrifter 

§ 4 

Svar på remiss av förslag till avfallstaxa från år 2020 § 5 
Information om bron över Norbergsån § 6 
Utställning av förslag till Avfallsplan 2020-2030 och Föreskrifter för 
avfallshantering för VafabMiljö Kommunalförbund 

§ 7 

Information om renoveringen av Treklöverns förskola § 8 
Redovisning av priser för industrimark § 9 
Ny ersättningsmodell och uppdrag om ny förbundsordning för Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund 

§ 10 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige § 11 
Resultatet av Kommunens Kvalitet i Korthet samt servicemätning år 2018 § 12 
Resultatet av medborgarundersökningen år 2018 § 13 
Sekretessärende: Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

§ 14 

Sekretessärende: Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

§ 15 

Sekretessärende: Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

§ 16 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, tredje och fjärde 
kvartalet år 2018 

§ 17 

Förslag på åtgärder inom socialutskottets ansvarsområde § 18 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande övervägande 
om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort 

§ 19 

Val av borgerliga begravningsförrättare för åren 2019-2022 § 20 
Yttrande till justitiekanslern gällande granskning av kommuners hantering av 
utlämnande av allmänna handlingar 

§ 21 

Revidering av regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun § 22 
Partistöd för år 2019 § 23 
Revidering av den funktionshinderspolitiska planen § 24 
Upphandlings- och inköpssamverkan § 25 
Förslag till överenskommelse om regional kulturskola i Västmanlands län § 26 
Fortsatt deltagande i Bergslagsakademin år 2019 § 27 
Samlad uppföljning av internkontrollplan för år 2018 § 28 
Sammantagen internkontrollplan för år 2019 § 29 
Taxor för Frida Hansdotter Arena och bastun i Centralskolans idrottshall § 30 
Redovisning av processbeskrivning med en tidsplan för hur motioner och 
medborgarförslag hanteras 

§ 31 

Svar på begäran om redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet inom 
individ- och familjeomsorgen 

§ 32 

 → 
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Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning, fortsättning  

Namnbyte på rådet för äldre och funktionsnedsatta (RÄF) och revidering av 
rådets reglemente 

§ 33 

Svar på medborgarförslag om fastställande av status på Storgruvans lave i 
Klackberg 

§ 34 

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av Frida Hansdotter Arena § 35 
Svar på medborgarförslag om arrangemang av en medeltidsmarknad § 36 
Svar på medborgarförslag om inventering av kulturhistoriska byggnader och 
sevärdheter 

§ 37 

Svar på motion om ett medmänskligt Norberg som bot för 
ensamhetsepidemi 

§ 38 

Svar på medborgarförslag om policy för offentlig utsmyckning och hantering 
av kommunens konst 

§ 39 

Svar på motion om lokalt kollektivavtal för lärare § 40 
Svar på medborgarförslag om fler bussturer på linje 86 § 41 
Svar på motion angående utbildning om offentlighetsprincipen § 42 
Svar på motion om ökad trygghet i Norberg § 43 
Svar på medborgarförslag om åtgärder för att öka tryggheten i centrum § 44 
Svar på motion om kommunkartan i årsredovisningen § 45 
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen för boende längs Skolgatan § 46 
Svar på medborgarförslag om att inrätta en kommunal kundtjänst § 47 
Svar på medborgarförslag om återställande av paviljongen § 48 
Svar på medborgarförslag om att förenkla och digitalisera inlämnandet av 
medborgarförslag 

§ 49 

Svar på medborgarförslag om seniorboende/boviera § 50 
Svar på medborgarförslag om skolskjutslösning § 51 
Val av representant till VafabMiljö Kommunalförbunds medlemsråd den 21 
februari 2019 

§ 52 

Försäljning av tomter i Klackberg - Klacken 1:50, Klacken 1:51, Klacken 
1:52, Klacken 1:53 och Klacken 1:54 

§ 53 

Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2019-01-22 § 54 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträden 2018-12-10 
och 2019-01-21 

§ 55 

Allmänna utskottets sammanträde 2019-01-23 § 56 
Socialutskottets sammanträden 2018-11-13, 2018-12-11 och  
2019-01-22 

§ 57 

Meddelanden § 58 
Redovisning av delegationsbeslut § 59 

 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 4 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1    
 

Val av justerare 

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

ordförande justera dagens protokoll. 
 
2. Till ersättare för Lars Gustavsson (PNF) utses Jimmy Fredriksson (S). 
 

 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 5 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 2    
 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

 Ärende 31 gällande svar på remiss om avfallstaxa från år 2020 behandlas 
mellan punkt 4 och 5 på dagordningen. 

 Extra ärende, som behandlas mellan punkt 5 och 6 på dagordningen: 
Utställning av förslag till Avfallsplan 2020-2030 och Föreskrifter för 
avfallshantering för VafabMiljö Kommunalförbund. 

 

 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 6 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4   Dnr: NBGK 2018/0428 
 

Information från VafabMiljö Kommunalförbund om 
avfallsplanen, taxor och föreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län 
samt Heby och Enköpings kommuner. Förbundet arbetar med hållbar och 
miljöriktig avfallshantering och återvinning. 
 
Linda Gårdstam, enhetschef, och Per Omnell, avfallsstrateg, från VafabMiljö 
Kommunalförbund medverkar på sammanträdet för att informera om förbundets 
avfallsplan, taxor och föreskrifter. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 7 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   Dnr: NBGK 2018/0425 
 

Svar på remiss av förslag till avfallstaxa från år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Norbergs kommun har inget att invända mot förslaget till avfallstaxa från år 2020. 

Sammanfattning 
VafabMiljö Kommunalförbund har skickat ett förslag till avfallstaxa från år 2020 på 
remiss till Norbergs kommun samt övriga medlemskommuner. Avfallstaxan är 
avsedd att börja gälla från den 1 januari 2020. 
 
Enligt förbundsordningen för VafabMiljö ska kommunalförbundet för 
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering, i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 
15 kapitlet i miljöbalken. Förbundet ska dock inte besluta om renhållningstaxa utan 
beslut fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
När kommunerna har lämnat synpunkter på förslaget presenteras det i bearbetad 
form för kommunalförbundets direktion. Vid sitt möte den 8-9 april 2019 fattar 
direktionen beslut om slutligt förslag till avfallstaxa från år 2020. Detta förslag 
skickas återigen till samtliga kommuner för beslut av respektive 
kommunfullmäktige. 
 
Syftet med taxan är att skapa en rättvis, logisk och enkelt utformad taxa som 
uppmuntrar till en hållbar livsstil. Avgifterna för hantering av hushållsavfall 
exklusive slam- och fettavfall består av en fast årlig grundavgift och en rörlig avgift 
som beror på abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom 
finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. 
 
Ledningskontoret har inför kommunstyrelsens behandling efterfrågat Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbunds, NVK, synpunkter på taxan. Då svar på 
remissen ska vara VafabMiljö tillhanda senast den 17 mars 2019, är tiden för kort 
för att hinna inhämta ett formellt yttrande. NVK:s utredare har inga synpunkter på 
taxans utfall rent allmänt. Utredaren informerar dock om att den nya taxan kommer 
att innebära högre kostnader med cirka 358 kronor per lägenhet och år för 
Norbergs kommuns hyresfastigheter. Kommunen har enligt uppgift cirka 365 
hyreslägenheter, vilket innebär en total avgiftshöjning med cirka 130 000 kronor per 
år. 
 

 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 8 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   Dnr: NBGK 2017/0239 
 

Information om bron över Norbergsån 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 juni 2017, paragraf 91, att ge Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, i uppdrag att förbereda för 
byggnation av en bro över Norbergsån, i anslutning till Frida Hansdotter Arena. 
Bron skulle utgöra en trygg transportväg över ån, bland annat för skolbarn. 
 
Helene Johansson, fastighetschef/tillförordnad förbundschef vid NVK, medverkar 
på sammanträdet för att ge information i ärendet. En femton meter lång bro, 
exklusive anslutningar, är beställd. Den kommer att läggas fem meter från 
ursprunglig plats. Servitutsförslaget är ännu inte klart och markförhållandena på 
Ågatusidan behöver åtgärdas. Bron beräknas vara färdig till höstterminen år 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 9 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7   Dnr: NBGK 2017/0217 
 

Utställning av förslag till Avfallsplan 2020-2030 och Föreskrifter 
för avfallshantering för VafabMiljö Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till Avfallsplan 2020-2030 och Föreskrifter för avfallshantering för VafabMiljö 
Kommunalförbund ställs ut i minst fyra veckor under tidsperioden januari till april 
år 2019. 

Sammanfattning 
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län 
samt Heby och Enköpings kommuner. Förbundet arbetar med hållbar och 
miljöriktig avfallshantering och återvinning. 
 
Enligt förbundsordningen för VafabMiljö ska kommunalförbundet för 
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering, i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 
15 kapitlet i miljöbalken. Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till ny 
renhållningsordning, som består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter. 
Renhållningsordningen är avsedd att börja gälla från den 1 januari 2020. 
 
VafabMiljös direktion beslutade den 29 november 2018 att skicka förslag om ny 
renhållningsordning till medlemskommunerna för utställning och inhämtande av 
synpunkter. När kommunerna har lämnat synpunkter på förslaget presenteras det i 
bearbetad form för direktionen. Vid sitt möte den 26 september 2019 fattar 
direktionen beslut om slutligt förslag till renhållningsordning. Detta förslag skickas 
återigen till samtliga kommuner för beslut. Beslut fattas i respektive 
kommunfullmäktige under perioden oktober till december år 2019. 
 
Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom VafabMiljö 
Kommunalförbunds region ska hanteras i enlighet med avfallshierarkin fram till år 
2030. Vi ska bli bättre på att minska vårt avfall och det avfall som ändå uppstår ska 
återanvändas samt återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 10 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7, fortsättning 
 
Renhållningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall som uppstår i medlemskommunerna ska hanteras. I 
föreskrifterna anges förutsättningar och regler för att detta avfall ska kunna samlas 
in och tas omhand. De omfattar bland annat anvisningar om sortering, placering av 
kärl och andra behållare, utformning av hämtställen, hämtningsintervall, 
transportvägar och ansvarsfördelning. I avfallsföreskrifterna finns också regler om 
undantag, exempelvis uppehåll i avfallshämtningen och eget omhändertagande av 
hushållsavfall. 
 
VafabMiljö Kommunalförbund föreslår att respektive kommunstyrelse beslutar att 
Avfallsplan 2020-2030 och Föreskrifter för avfallshantering ställs ut i minst fyra veckor 
under tidsperioden januari till april år 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 11 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   Dnr: NBGK 2019/0038 
 

Information om renoveringen av Treklöverns förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsutskottet diskuterade renoveringen av Treklöverns förskola 
vid sitt sammanträde den 22 januari 2019, paragraf 15. Utskottet beslutade att 
uppdra till dess ordförande att till kommunstyrelsen sammanställa en skrivelse med 
synpunkter gällande hanteringen av renoveringen av Treklöverns förskola. 
 
Barn- och utbildningsutskottets ordförande Anna-Maria Muselli (S) har upprättat en 
skrivelse. Norbergs kommuns förskolor är under hög belastning – lokaler saknas 
och barn står i kö. Samtidigt genomgår Treklöverns förskola en ombyggnation som 
drar ut på tiden. Konsekvensen är fortsatt stora barngrupper, barn i kö och en 
belastande situation för verksamhetens personal.  
 
Av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, efterfrågas 
återrapportering gällande underleverantörer, avtal, upphandlingar, projektledning 
och projektplan. Detta i syfte att få insyn i ombyggnationen och därmed hålla 
berörd personal underrättad om processen samt planera den tillfälliga verksamheten 
därefter. 
 
Roger Ofstad, fastighetsingenjör vid NVK, medverkar på sammanträdet för att ge 
information i ärendet. Alltfler brister har hittats i lokalerna under renoveringens 
gång. En tidsgräns är nu satt till den 15 juni 2019. För Treklöverns tillfälliga lokaler 
på Sävsparvsvägen gäller ett tillfälligt bygglov för ändrad användning av lokalerna 
till den 30 september 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten  
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Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: NBGK 2018/0368 
 

Redovisning av priser för industrimark 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

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, NVK, till kommunstyrelsens sammanträde den 3 
december 2018 för att informera om industrimark. 
 
Planarkitekten medverkade på sammanträdet och informerade om vad kommunen 
äger för industrimark samt vad det finns för mark som är detaljplanelagd för 
industri. Gatuchefen närvarade inte, varför redovisning av priser för industrimark 
uteblev. Kommunstyrelsen beslutade därför att bjuda in gatuchefen till 
kommunstyrelsen den 11 februari 2019 för att redovisa sin del. Om gatuchefen har 
förhinder ska annan lämplig tjänsteperson från förbundet närvara och föredra 
ärendet. 
 
Jani Edman, utredare vid NVK, medverkar på sammanträdet för att redovisa priser 
för industrimark. Nuvarande priser antogs av kommunfullmäktige den 4 december 
2006, paragraf 200. Den 1 oktober 2012, paragraf 73, beslutade kommunfullmäktige 
om tillägget att det vid försäljning av industrimark inte ska utfärdas köpebrev förrän 
byggnationen har påbörjats. Norbergs kommuns tomtpriser ligger under 
grannkommunerna Fagersta och Avestas, så det kan finnas anledning att se över 
dem. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   Dnr: NBGK 2017/0196 
 

Ny ersättningsmodell och uppdrag om ny förbundsordning för 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om inriktning till ny ersättningsmodell i enlighet 

med de 21 angivna villkoren och principerna för en ny ersättningsmodell. 
 

2. Ett införande av en ny ersättningsmodell omfattande gymnasiet, 
vuxenutbildningen, lärvux samt svenska för invandrare innebär att Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund i samband med budgetberedningen 
våren år 2019 i respektive ägarkommun tar fram en elevprognos för vardera 
ägarkommun med prognostiserat ekonomiskt utfall i enlighet med de villkor 
och förutsättningar som gäller för den nya ersättningsmodellen. Prognosen 
utgör de preliminära budgetramarna för NVU år 2020. Prognosen justeras i 
efterhand i enlighet med datum för elevavräkning. 
 

3. Kommuncheferna ges i uppdrag att skriva fram en ny förbundsordning till 
respektive kommunfullmäktige senast september år 2019.  

Sammanfattning 
Den nuvarande ersättningsmodellen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, 
NVU, är i huvudsak från år 1997 då förbundet bildades. Sedan dess har 
förutsättningarna förändrats, bland annat genom möjligheten att fritt välja 
gymnasieskola samt att ett stort antal nyanlända sökt svenska för invandrare, SFI, 
och vuxenutbildning i medlemskommunerna. 
 

I samband med att kommunfullmäktige den 27 augusti 2018, paragraf 85, 
behandlade ett ärende gällande utveckling av ersättningsmodell för NVU gavs 
följande uppdrag: 
1. Kommunfullmäktige ger Norra Västmanlands ekonominämnd, NVE, i uppdrag 

att utreda om kostnadsnivån för verksamhetslokaler utifrån den verksamhet 
som NVU bedriver kan anses vara rimlig, uppdraget ska återredovisas till 
kommunstyrelsen i november. 

2. Kommunfullmäktige ger NVE i uppdrag att utreda om det är rimligt att 
riksprislistan snarare än kostnadsnivåer per gymnasieprogram utgör grund för 
en ny ersättningsmodell, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i 
november. 

3. Kommunfullmäktige ger NVU i uppdrag att utreda om förutsättningar finns för 
samplanering av utbildningsutbud med närliggande gymnasieskolor avseende 
både ungdomsgymnasiet samt vuxenutbildning, uppdraget ska återredovisas till 
kommunstyrelsen i november. 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 14 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10, fortsättning 
 
4. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med övriga ägarkommuner ta 

fram förslag till en reviderad förbundsordning, bland annat med bakgrund i 
förändrad lagstiftning, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen innan 
årsskiftet. 

 
NVU har svarat att samarbete med närliggande gymnasieskolor ligger i att ha 
gemensamma studie- och yrkesvägledarträffar. Det finns även ett bra samarbete 
med till exempel Avesta gällande elever som önskar gå på måleriprogrammet och 
Sala för elever som söker sig till naturbruksprogrammet. Gällande vuxendelen så 
köper NVU distansutbildning bland annat från Avesta. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 10, att föreslå 
kommunstyrelsen att ta del av NVU:s svar och invänta svar från NVE och 
kommunchefen på övriga uppdrag. 
 
Inför dagens sammanträde har NVE lämnat svar på sina uppdrag till 
kommunchefen, för att utgöra grund för ett förslag gällande inriktningsbeslut om ny 
ersättningsmodell för NVU som har tagits fram. I förslaget presenteras villkor och 
principer för en ny ersättningsmodell, gällande från den 1 januari 2020. Avsikten har 
varit att fånga in de politiska intentioner som har funnits i Fagersta, 
Skinnskattebergs och Norbergs kommuner om en ny grundprincip för 
kostnadstäckning av NVU. Nuvarande ersättningsmodell, med andel av kostnad per 
capita, är tämligen enkel för ägarkommunerna att hantera medan en differentierad 
efterfråge- och individbaserad modell blir mer komplicerad. Angeläget har även 
varit att ta fram en ersättningsmodell, som trots differentierade ersättningsnivåer för 
utbildningar är överblickbar och transparent för såväl ägarkommuner som NVU. 
 

 
 
Skickas till: 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Fagersta kommun 
Skinnskattebergs kommun 
Kommunchefen 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 15 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   Dnr: NBGK 2019/0023 
 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Den föreslagna arbetsordningen antas. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Med anledning av detta har 
ledningskontoret sett över kommunfullmäktiges arbetsordning för att harmonisera 
med lagstiftningen. 
 
Generellt har inga stora förändringar i arbetsordningen gjorts, en nyhet är dock att 
det nu står i arbetsordningen att justerarna är en person vardera från opposition och 
majoritet. Den reviderade arbetsordningen bygger, liksom nuvarande arbetsordning, 
nästan uteslutande på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till 
arbetsordning. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 8, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att anta den föreslagna 
arbetsordningen, efter en muntlig genomgång av kommunsekreteraren på 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2019. 
 
Kommunsekreterare Sara Dahlin medverkar på sammanträdet för att svara på 
frågor om ärendet. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 16 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12   Dnr: NBGK 2019/0018 
 

Resultatet av Kommunens Kvalitet i Korthet samt 
servicemätning år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar resultatet i beaktande inför framtida arbete med kommunens 
kvalitetsutveckling. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Christina Wallin presenterar 2018 års resultat av den jämförande 
undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK, som Norbergs kommun 
har deltagit i. 
 
KKiK genomförs årligen av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattas av 
cirka 260 deltagande kommuner. Kommunerna undersöks inom områdena barn 
och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Resultatet ger en bra lägesbild 
av kommunen som kan utgöra grund för den egna styrningen av kommunen, dialog 
med medborgarna och utveckling. 
 
Som en del av KKiK har kommunen deltagit i en servicemätning via telefon och  
e-post. Mätningen ger en bild av den kommunala servicen och resultatet ska ses 
som ett arbetsinstrument för målsättning och policy. 
 

 
 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 17 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 13   Dnr: NBGK 2018/0170 
 

Resultatet av medborgarundersökningen år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar resultatet i beaktande inför framtida arbete med kommunens 
kvalitetsutveckling. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Christina Wallin presenterar 2018 års resultat av Statistiska 
Centralbyråns, SCB, medborgarundersökning, som Norbergs kommun har deltagit 
i. 

 
Varje år erbjuds Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. 
Sammanlagt deltog 111 kommuner år 2018. Undersökningen genomfördes mellan 
den 23 augusti och den 5 november 2018. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i 
åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 37 procent enkäten. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 18 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§§ 14-16    
 

Sekretessärenden 

 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 19 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   Dnr: NBGK 2018/0127 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
tredje och fjärde kvartalet år 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Rapporterna avseende ej verkställda beslut för kvartal tre och fyra år 2018, som 
lämnats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt kommunens revisorer, 
godkänns. 

Sammanfattning 
Socialutskottet redovisar ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje och 
fjärde kvartalet år 2018. För tredje kvartalet fanns ett icke verkställt beslut att 
rapportera. För fjärde kvartalet fanns inga icke verkställda beslut att rapportera. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 20 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18   Dnr: NBGK 2018/0416 
 

Förslag på åtgärder inom socialutskottets ansvarsområde 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förslaget överlämnas till socialutskottet för yttrande. 
 
2. Yttrandet lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april 2019, för behandling 

av kommunstyrelsen den 15 april 2019. 

Sammanfattning 
Ingrid Filipsson (DiN) har till socialutskottet lämnat ett förslag gällande 
komplettering av de beslutsunderlag som utskottets ledamöter får för att fatta beslut 
i individärenden avseende familjehemsplacering och/eller placering i hem för vård 
eller boende, HVB, enligt SoL och LSS. 
 
Socialutskottet beslutade den 11 december 2018, paragraf 247, att 
matchningsdokument och vårdplan ska redovisas för socialutskottet vid varje 
sammanträde samt att ramavtal eller kostnader för placeringar inte behöver 
redovisas för utskottet. 
 
Mot bakgrund av beslutet har Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors 
(DiN) lämnat in ett förslag på åtgärder inom sociala utskottets ansvarsområde. I 
förslaget yrkas följande: 

 3.11 i delegationsordningen förtydligas med en skrivning att delegationen avser 
enbart jour- och akutplaceringar som inte kan avvakta nämndens beslut. 

 Enbart kommunstyrelsen har delegation på att placera klienter i boenden som 
drivs av externa vårdgivare. 

 I beslutsunderlaget ska finnas en redogörelse över placeringens totala kostnad 
över den period som beslutet omfattar. 

 Sociala sektorn får enbart avropa från vårdgivare som kommunen har ramavtal 
med. Kan inte behovet tillgodoses inom ramavtalet får avsteg göras om 
upphandling har skett enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

 De beslut som socialutskottet har tagit som innebär att man avslår kravet på 
priset och huruvida man avsopar från ramavtal ska undanröjas.  

 

 
 
Skickas till: 
Socialutskottet 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 21 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19   Dnr: NBGK 2018/0055 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande 
övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslaget på revidering av kommunstyrelsens delegationsordningen avseende 1.16 
gällande beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort antas. 

Sammanfattning 
Socialutskottet beslutade den 11 december 2018, paragraf 245, att föreslå 
kommunstyrelsen att anta ett förslag på revidering av 1.16 i kommunstyrelsens 
delegationsordning gällande beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort. 
 
Enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen är beslut om att hemlighålla den 
unges vistelseort enligt 14 paragrafen, andra stycket, punkt 2, i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) eller beslut om umgänge enligt 14 
paragrafen, andra stycket, punkt 1, i LVU av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt (HFD 2016 ref 74). Sådana beslut omfattas därför av förbudet mot 
delegation och ska beslutas av kommunstyrelsen. 
 

 
 
Skickas till: 
Socialutskottet 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 22 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20   Dnr: NBGK 2018/0313 
 

Val av borgerliga begravningsförrättare för åren 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Per Georgsson och Eva Hölke (S) utses till borgerlig begravningsförrättare för åren 
2019-2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen förrättar val av borgerliga begravningsförrättare. Med anledning 
av ny mandatperiod behöver val för åren 2019-2022 förrättas. 
 
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas fritt enligt den 
avlidnes eller de anhörigas önskemål. Platsen kan vara inomhus, utomhus eller i ett 
kapell. Förrättningen är kostnadsfri för personer som är folkbokförda i Norbergs 
kommun. Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund 
kan man välja en borgerlig begravningsakt. 

Förslag 
Johanna Odö (S) meddelar att tidigare borgerliga begravningsförrättare har 
tillfrågats om intresse för fortsatt uppdrag. Vidare föreslår Odö att Per Georgsson 
och Eva Hölke (S) utses till borgerliga begravningsförrättare för åren 2019-2022. 
 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Ledningskontoret 
Akten 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 23 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21   Dnr: NBGK 2019/0036 
 

Yttrande till justitiekanslern gällande granskning av 
kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
justitiekanslern. 

Sammanfattning 
Justitiekanslern, JK, har inom ramen för sin tillsynsverksamhet valt att granska hur 
hanteringen av frågor om utlämnande av allmänna handlingar ser ut hos slumpvis 
utvalda kommuner. JK har beslutat att inhämta yttrande från Norbergs kommun. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande från Norbergs kommun, där 
det redogörs för kommunens rutiner gällande utlämnande av allmänna handlingar 
och hur arbetet med detta är organiserat. 
 

 
 
Skickas till: 
Justitiekanslern 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 24 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22   Dnr: NBGK 2019/0025 
 

Revidering av reglerna för kommunalt partistöd i Norbergs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förslag till revidering av reglerna för kommunalt partistöd i Norbergs kommun 
antas att gälla från mandatperioden 2018-2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 10 november 2014, paragraf 99, regler för 
kommunalt partistöd i Norbergs kommun. Ledningskontoret har nu upprättat ett 
förslag till revidering av reglerna. Förslaget har upprättats av följande anledningar: 

 Ändring av laghänvisningar eftersom det befintliga reglementet pekar mot 
lagrum i den gamla kommunallagen. 

 Förtydliganden/tillägg av bestämmelser som tidigare har varit otydliga eller som 
har efterfrågats. 

 Ändring av redovisningsförfarandet. 
 
Beslut om partistöd ska enligt kommunallagen innehålla krav på att mottagaren, det 
vill säga respektive parti, av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar att stödet har använts för att stärka dess ställning i den kommunala 
demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in 
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Enligt befintligt reglemente betalas partistöd ut årligen i förskott, vilket 
ledningskontoret i samråd med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning anser ska 
ändras till att stödet betalas ut efter att den skriftliga redovisningen och 
granskningsintyget för föregående år har lämnats in. På så vis blir det en påminnelse 
för partierna att årligen lämna in redovisning och granskningsintyg för att få årets 
partistöd utbetalt samt kunna få partistöd beviljat för nästkommande år, samtidigt 
som att inget parti riskerar att bli återbetalningsskyldigt eftersom stöden utbetalas i 
februari och redovisningarna/intygen för föregående år inte behöver vara 
inlämnade förrän senast den 30 juni. 
 
Det befintliga reglementet saknar bestämmelser om vad som gäller vid ny 
mandatperiod, varför detta har lagts till. Förslaget är att partistöd utbetalas till 
samtliga fullmäktigepartier vid påbörjan av en ny mandatperiod. 
 
 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 25 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22, fortsättning 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 5, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att anta förslag till 
revidering av reglerna för kommunalt partistöd i Norbergs kommun, att gälla från 
mandatperioden 2018-2022. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 26 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   Dnr: NBGK 2018/0025 
 

Partistöd för år 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Under förutsättning att fullmäktige har antagit revideringen av reglerna för 

kommunalt partistöd för Norbergs kommun, utbetalas partistöd till samtliga 
fullmäktigepartier eftersom en ny mandatperiod har börjat. Utbetalningen sker 
enligt följande: 
A. Socialdemokraterna  51 000 kronor 
B. Demokraterna i Norberg 24 000 kronor 
C. Vänsterpartiet  21 000 kronor 
D. Sverigedemokraterna 21 000 kronor 
E. Partiet för Norbergs framtid 18 000 kronor 
F. Moderaterna  18 000 kronor 
G. Centerpartiet  18 000 kronor 
H. Liberalerna  18 000 kronor 

 
2. För partier som har fått partistöd år 2018, ska redovisning och granskningsintyg 

enligt 4 kapitlet, 31 paragrafen, andra stycket i kommunallagen, lämnas till 
ledningskontoret senast den 30 juni 2019. I annat fall utbetalas inget partistöd 
för år 2020. 

Sammanfattning 
I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Enligt lagen är 
ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. 
Utöver lagen har kommunen regler för hantering av det kommunala partistödet. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av reglerna för kommunalt 
partistöd i Norbergs kommun. I revideringen föreslås att partistöd utbetalas till 
samtliga fullmäktigepartier vid påbörjan av en ny mandatperiod. 
 
Partistödet består av  

 ett grundstöd, som uppgår till 12 000 kronor per parti och år, samt  

 ett mandatstöd, som uppgår till 3 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige 
och år.  

 
 
 
 
 
 
 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 27 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23, fortsättning 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 6, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige: 
1. Under förutsättning att fullmäktige har antagit revideringen av reglerna för 

kommunalt partistöd för Norbergs kommun, utbetalas partistöd till samtliga 
fullmäktigepartier eftersom en ny mandatperiod har börjat. Utbetalningen sker 
enligt följande: 
A. Socialdemokraterna  51 000 kronor 
B. Demokraterna i Norberg 24 000 kronor 
C. Vänsterpartiet  21 000 kronor 
D. Sverigedemokraterna 21 000 kronor 
E. Partiet för Norbergs framtid 18 000 kronor 
F. Moderaterna  18 000 kronor 
G. Centerpartiet  18 000 kronor 
H. Liberalerna  18 000 kronor 

2. För partier som har fått partistöd år 2018, ska redovisning och granskningsintyg 
enligt 4 kapitlet, 31 paragrafen, andra stycket i kommunallagen, lämnas till 
ledningskontoret senast den 30 juni 2019. I annat fall utbetalas inget partistöd 
för år 2020. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 28 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 24   Dnr: NBGK 2018/0353 
 

Revidering av den funktionshinderspolitiska planen 

Kommunstyrelsens beslut 
Den reviderade funktionshinderspolitiska planen antas. 

Sammanfattning 
Norbergs kommuns funktionshinderspolitiska plan antogs av kommunfullmäktige 
år 2010. Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning och eventuell revidering av 
den funktionshinderspolitiska planen sker vart tredje år. Av den anledningen har  
HR-enheten upprättat ett förslag till revidering av planen. Även utskottens 
uppföljningsmall av den funktionshinderspolitiska planen är reviderad. 
 
Den funktionshinderspolitiska planen i Norbergs kommun syftar till att samtliga 
kommuninvånare ges lika möjlighet i jämlikhet och delaktighet oavsett 
förutsättningar, ålder, kön, skyldigheter och rättigheter. De övergripande målen för 
Norberg kommuns funktionshinderspolitik är samma som de nationella. Målet för 
funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle 
med mångfald som grund. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 7, att föreslå 
kommunstyrelsen att anta den reviderade funktionshinderspolitiska planen. 
 

 
 

Skickas till: 
HR-enheten 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25   Dnr: NBGK 2018/0402 
 

Upphandlings- och inköpssamverkan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom en förfrågan till Fagersta kommun om att 

samverka kring upphandlingar när avtalet om upphandlingssamverkan med 
Avesta kommun upphör från och med december år 2019. 

 

2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå 
samverkan, i första hand via köp av tjänst. 

Sammanfattning 
Upphandlingssamverkan mellan Avesta, Norbergs och Skinnskattebergs 
kommuner, med säte i Avesta, startades år 2007. Avesta kommun har haft svårt att 
få en kontinuitet med upphandlare och upphandlingschef i verksamheten, vilket 
tidvis har påverkat upphandlingsenheten negativt. Avesta kommun har nu beslutat 
att säga upp upphandlingssamarbetet. 
 
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse i ärendet. Där framkommer att avtalad 
uppsägningstid vid utträde är ett år, räknat från den skriftliga uppsägningen. Det 
innebär att Norbergs kommun står utan upphandlingsorganisation för delar av 
verksamheten från och med december år 2019. 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds upphandlingar för Norbergs 
kommun hanteras idag via Fagersta kommun. När upphandlingssamverkan med 
Avesta upphör förefaller det både naturligt och rimligt att ställa frågan till Fagersta 
om att Norberg köper upphandlingstjänster av Fagersta för samtliga delar. Förslaget 
är därför att kommunfullmäktige ställer sig bakom en sådan förfrågan och uppdrar 
till kommunchefen att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå samverkan, i 
första hand via köp av tjänst. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 9, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom en förfrågan till Fagersta kommun om att 

samverka kring upphandlingar när avtalet om upphandlingssamverkan med 
Avesta kommun upphör från och med december år 2019. 

2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå 
samverkan, i första hand via köp av tjänst. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 30 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26   Dnr: NBGK 2018/0427 
 

Förslag till överenskommelse om regional kulturskola i 
Västmanlands län 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Norbergs kommun godkänner överenskommelsen om Regional Kulturskola i 

Västmanland, att gälla under perioden den 1 januari 2019 till den 31 december 
2022. 

 
2. Den föreslagna finansieringen på 5 624 kronor per år för Norbergs del 

godkänns och ryms inom barn- och utbildningsutskottets ram. 

Sammanfattning 
Strategisk regional beredning inom Region Västmanland har lämnat in ett förslag till 
överenskommelse om regional kulturskola i Västmanlands län. Överenskommelsen 
undertecknas av Region Västmanland och Västerås kulturskola, som driver 
projektet och skapar en organisation i samverkan med deltagande kommuner. 
 
Västmanlands kulturskolor har under de fyra åren 2015-2018 haft ett 
samarbetsprojekt mellan organisationerna och Region Västmanland, kallad Regional 
Kulturskola i Västmanland. Nuvarande överenskommelse kring Regional Kulturskola 
löpte ut den 31 december 2018. I den nu antagna regionala kulturplanen finns 
Regional Kulturskola med som ett strategiskt mål för kommande period 2019-2022. 
Nuvarande finansiering är 250 000 kronor från regionen och samma summa 
fördelat mellan kommunerna, totalt 500 000 kronor per år. 
 
Målen för 2019-2022 års regionala kulturskola är följande:  

 Att verka för fördjupad samverkan mellan kommunernas kultur- och 
musikskolor, samt andra aktörer.  

 Att oavsett var i länet eleven bor ska det finns möjlighet att ta del av det i 
regionen gemensamma kursutbudet. 

 Att stärka och behålla kompetensen hos lärare och övrig personal.  

 Att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola i länets kommuner. 

 Att nå nya elevgrupper.  

 Att utmana könsnormer och andra hinder för barns deltagande och fortsätta 
bredda utbudet.  

 
 
 
 
 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 31 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26, fortsättning 
 
Strategisk regional beredning har beslutat att rekommendera regionen och 
respektive kommun att godkänna en förlängning av överenskommelsen om 
Regional Kulturskola i Västmanland under perioden den 1 januari 2019 till den 31 
december 2022. Vidare rekommenderas regionen och respektive kommun att 
godkänna att finansieringen är densamma som tidigare, det vill säga 250 000 kronor 
från Region Västmanland och 250 000 kronor fördelat mellan kommunerna, totalt 
500 000 kronor per år. Den föreslagna finansieringen för Norbergs del är 5 624 
kronor per år. 
 
Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 22 januari 2019, paragraf 11, att 
föreslå kommunstyrelsen följande: 
1. Norbergs kommun godkänner överenskommelsen om Regional Kulturskola i 

Västmanland, att gälla under perioden den 1 januari 2019 till den 31 december 
2022. 

2. Den föreslagna finansieringen på 5 624 kronor per år för Norbergs del 
godkänns och ryms inom barn- och utbildningsutskottets ram. 

 

 
 
Skickas till: 
Region Västmanland 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Sektor barn och utbildning 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 32 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 27   Dnr: NBGK 2019/0042 
 

Fortsatt deltagande i Bergslagsakademin år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Norbergs kommun deltar i Bergslagsakademin år 2019 och beviljar därmed den 

ansökta medlemsavgiften om 10 000 kronor. 
 
2. Avgiften finansieras ur avsatta medel för medlemsavgifter.  

Sammanfattning 
Intresseföreningen Bergslaget har lämnat in en ansökan om 10 000 kronor som 
medfinansiering av det fortsatta arbetet med att utveckla Bergslagsakademin.  
 
Bergslagsakademin är en arena för strategiska framtidsfrågor i Bergslagen. Målet är 
att Bergslagsakademin ska vara ett kreativt forum för att testa olika utvecklingsidéer 
i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och regionens högskolor/universitet, 
samt att man tillsammans arbetar gränsöverskridande och strategiskt för att utveckla 
Bergslagen. Övergripande tema i Bergslagsakademins arbete är FN:s Agenda 2030 
och dess hållbarhetsmål. Aktuella teman, utifrån deltagande kommuners behov, 
beslutas årligen i Bergslagsakademins arbetsgrupp. 
 
Under år 2018 har Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med tio medverkande 
kommuner i Bergslagen (Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, 
Lindesberg, Filipstad, Nora och Storfors) genomfört verksamhet inom 
Bergslagsakademin. Verksamheten har under år 2018 även medfinansierats av 
Region Dalarna, vilket har medfört att aktiviteterna har kunnat utvecklas ytterligare. 
Nu vill föreningen utvidga Bergslagsakademin genom att få fler aktörer att ingå i 
nätverket och med denna ansökan uppmärksamma alla medlemskommuner i 
föreningen på erbjudandet om deltagande år 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Intresseföreningen Bergslaget 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 

 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 33 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 28   Dnr: NBGK 2018/0026 
 

Samlad uppföljning av internkontrollplan för år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Den samlade uppföljningen av internkontrollplan för år 2018 godkänns. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, socialutskottet samt demokrati- 
och samhällsutvecklingsutskottet har följt upp internkontrollplan för år 2018. 
Uppföljningarna redovisas samlat för kommunstyrelsen för godkännande. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 34 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29   Dnr: NBGK 2019/0017 
 

Sammantagen internkontrollplan för år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Den sammantagna internkontrollplanen för år 2019 antas med följande ändringar: 

 En kolumn med rubriken Risk ska finnas i samtliga av utskottens 
internkontrollplaner. 

 I barn- och utbildningsutskottets internkontrollplan ska fristående förskola ändras 
till annan pedagogisk omsorg. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, socialutskottet samt demokrati- 
och samhällsutvecklingsutskottet har behandlat internkontrollplan för år 2019 för 
respektive utskottet. Dessa redovisas samlat för kommunstyrelsen för antagande av 
en sammantagen internkontrollplan för år 2019. 

Yrkanden 
Liane Blom (L) yrkar att en riskanalys ska göras för samtliga rutiner i alla utskott. 
 
Karin Hurtig (V), Anna-Maria Muselli (S) och Anna Kramer (M) yrkar bifall till 
Bloms förslag. 
 
Karin Hurtig (V) yrkar att fristående förskola ändras till annan pedagogisk omsorg i barn- 
och utbildningsutskottets internkontrollplan. 
 
Liane Blom (L), Anna-Maria Muselli (S) och Anna Kramer (M) yrkar bifall till 
Hurtigs förslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektor demokrati- och samhällsutveckling 
Sektor barn och utbildning 
Sociala sektorn 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Upphandlingsenheten 
Beredskapssamordnaren 
HR-enheten 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 35 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30   Dnr: NBGK 2018/0143 
 

Taxor för Frida Hansdotter Arena och bastun i Centralskolans 
idrottshall 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2018 års taxor för Frida Hansdotter Arena samt förslaget till kompletterande taxor 
för arenan och bastun i Centralskolans idrottshall antas att gälla tills vidare.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 27 augusti 2018, paragraf 86, föreslagna taxor för 
idrottshallen i Frida Hansdotter Arena för år 2018. Vidare uppdrogs demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet att utvärdera nivåerna på taxorna under år 2018 och 
om så behövs komma med ett nytt förslag för helår 2019. 
 
Frida Hansdotter Arena har varit i bruk sedan augusti år 2018. Under 
inkörningsperioden har frågor dykt upp kring hyressättning av olika delar. Därmed 
finns ett behov av att komplettera taxor och avgifter innan en utvärdering kan 
genomföras. Av den anledningen beslutade demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet den 21 januari 2019, paragraf 9, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att anta kompletterande 
taxor för arenan samt för bastun i Centralskolans idrottshall för år 2019. 

Yrkanden 
Då beslut om taxor från år 2019 saknas, föreslår Johanna Odö (S) att 2018 års taxor 
för Frida Hansdotter Arena samt förslaget till kompletterande taxor för arenan och 
bastun i Centralskolans idrottshall antas att gälla tills vidare.  
 
Lars Gustavsson (PNF) yrkar att bastuavgiften stryks. 

Proposition 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
2018 års taxor för Frida Hansdotter Arena samt förslaget till kompletterande taxor 
för arenan, exklusive bastun i Centralskolans idrottshall, antas att gälla tills vidare 
och finner bifall till det.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige enligt Gustavssons förslag att bastuavgiften stryks och finner 
avslag till det. 
 
 
 
 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 36 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30, fortsättning 

Reservation 
Lars Gustavsson (PNF) reserverar sig mot den del av beslutet som gäller bastun i 
Centralskolans idrottshall till förmån för eget förslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 37 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31   Dnr: NBGK 2018/0178 
 

Redovisning av processbeskrivning med en tidsplan för hur 
motioner och medborgarförslag hanteras 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018, paragraf 173, fick 
ledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 
2019 redovisa en processbeskrivning med en tidsplan för hur motioner och 
medborgarförslag hanteras. 
 
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse som redogör för hur motioner och 
medborgarförslag hanteras. 
 
Efter diskussion gör kommunstyrelsen ett medskick till ledningskontoret att det är 
viktigt att motionärerna/medborgarna kommuniceras efter att beslut har tagits om 
motioner/medborgarförslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 38 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32   Dnr: NBGK 2018/0349 
 

Svar på begäran om redovisning av det systematiska 
kvalitetsarbetet inom individ- och familjeomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 
Socialutskottets yttrande antas som svar på begäran om redovisning av det 
systematiska kvalitetsarbetet inom individ- och familjeomsorgen. 

Sammanfattning 
Demokraterna i Norberg (DiN) har tidigare 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 har 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.  

 
Kommunstyrelsen beslutade det 3 december 2018, paragraf 179, att överlämna 
begäran till socialutskottet för yttrande, med svar till dagens sammanträde. 
 
Socialutskottet har lämnat ett yttrande och beslutade den 22 januari 2019, paragraf 
19, att föreslå kommunstyrelsen att godkänna det. DiN begär, med hänvisning till 
kritik som individ- och familjeomsorgen har fått av inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, en redovisning av hur den sociala sektorn säkerställer att det  

  → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 39 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32, fortsättning 
 
systematiska kvalitetsarbetet fungerar. Sektorn har sedan våren år 2018 vid 
upprepade tillfällen informerat DiN om detta genom att besvara frågor såväl 
skriftligt som muntligt samt utlämnat flertalet allmänna handlingar. IVO, vilken är 
den myndighet som ansvarar för tillsyn över socialtjänsten, beslutade den 23 april 
2018, efter sin granskning, att avsluta tillsynsärendet i Norberg med bedömningen 
att nämndens åtgärder var tillfyllest. 

Yrkanden 
Lennart Skansfors (DiN) och Stefan Holm (DiN) lämnar in ett skriftligt yrkande 
enligt följande: 
 
Vi yrkar att kommunstyrelsen återremitterar den redovisning som socialförvaltningen genomfört av 
det systematiska kvalitetsarbetet. Orsaken till att vi begär att ärendet återremitterat grundar sig 
på att förvaltningen inte svarat på de fem frågor som ledamöterna Filipsson och Skansfors krävt 
att förvaltningen skall redovisa till kommunstyrelsen. 
  
Socialförvaltningen uppmanas att återkomma med tydliga svar på de frågor som ställts.  
  

a) Vi har begärt att socialförvaltningen skall redovisa en områdesspecifik kvalitetsberättelse 
avseende den verksamhet som bedrivs inom Individ och Familjeomsorgen. Att redovisa en 
områdesspecifik kvalitetsberättelse är lagstadgat kvar sedan 8 år tillbaka. Förvaltningen 
hävdar i sitt svar att man är för liten för att göra detta är ett svar vi inte godtar. 
Förvaltningen redovisar i nutid en kvalitetsberättelse för vård och omsorg och rutiner som 
kan skapa grund för IFO finns som bilaga i ärendet. 
 

b) Förvaltningen redovisar att det enbart finns en avvikelse vilket föranleder oss att tro att 
socialchefens definition av begreppet avvikelse inte överensstämmer med den definition som 
återfinns i förvaltningens egna riktlinjer som lyder som följer: 

 Icke förväntad händelse som medfört eller kunnat medföra risk eller skada för 
brukaren. Alla olyckor, tillbud eller felbehandlingar utgör en avvikelse. 

 Något som inträffar och inte överensstämmer med verksamhetens normala 
rutiner. 

  
Ser man till den tillsyn och den kritik som IVO framförde mot förvaltningen så handlar 
det i huvudsak om avvikelser under kategori 2 det vill säga att medarbetare inte efterföljer 
de regler och rutiner som Socialstyrelsen lagt som grund för IFO:s dokumentation och 
handläggning. Vi kan redan genom de synpunkter som ledamoten Ingrid Filipsson la 
fram i utskottet se att förvaltningen inte följde de rutiner som gäller för vilka handlingar 
som skall finnas i det beslutsunderlag SU skall ha tillgång till för att kunna fatta beslut 
i individärenden. Där fattades både vårdplan och matchningsdokument. Dessa är att 
betrakta som avvikelser enligt förvaltningens egna riktlinjer och borde ha upptäckts i  

  → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 40 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32, fortsättning 
 
förvaltningens egenkontroll. 
 
Förvaltningen redovisar att de har ett system men de redovisar inte på vilket förvaltningen 
i praktiken genomför sitt kvalitetsledningsarbete och vilket utfallet här. Vi vill att 
förvaltningen redovisar att de verkligen bedriver ett ständigt förbättringsarbete. Det var 
vår frågeställning. 

  
c) Vi har begärt att förvaltningen skall redovisa vilka nyckeltal de använder sig av för att 

kunna mäta i vilken grad man uppfyller Socialstyrelsens krav på handläggning och 
dokumentation inom IFO. 

  
Socialchefen lämnar enbart en generell beskrivning över vilka kvalitetsmål som 
förvaltningen generellt har att förhålla sig till. Hon svarar därmed inte på konkreta 
nyckeltalsfrågor som IFO enligt gällande regelverk är skyldiga att följa. 
  
Enligt uppgift använder förvaltningen dokumentationssystemet proCapita och det hade 
varit enkelt för socialchefen att redovisa hur stor del av de utredningar som socialtjänsten 
genomför som håller sig inom 120-dagars regeln eller hur stor andel av 
förhandsbedömningarna som görs inom 14 dagar.  
  
Det är också så att i de fall utredningstiden överstiger 120 dagar skall områdeschef eller 
kommunstyrelse besluta om förlängd utredningstid.  
  
Socialchefens svar är mot bakgrund av detta inte tillfyllest och hon bör snarast inkomma 
med svar på frågorna. 

  
Vad avser frågorna d, e och f så präglas svaren från socialchefen av samma ovilja att tillmötesgå 
frågeställarnas önskemål om klargöranden. 

  
Vi hemställer slutligen att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
 
Anna Kramer (M), Liane Blom (L), Lars Gustavsson (PNF) och Eddie  
Lundeqvist (SD) yrkar bifall till att ärendet återremitteras till socialutskottet. 

Proposition 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att det ska göra det. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar att anta socialutskottets 
yttrande som svar på Demokraterna i Norbergs begäran och finner bifall till det. 
 
 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 41 (76)  

Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32, fortsättning 

Reservationer 
Lennart Skansfors (DiN), Stefan Holm (DiN), Anna Kramer (M), Liane Blom (L), 
Lars Gustavsson (PNF) och Eddie Lundeqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för förslaget om återremiss. 
 

 
 
Skickas till: 
Lennart Skansfors 
Christer Filipsson 
Socialutskottet, för kännedom 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 42 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33   Dnr: NBGK 2019/0019 
 

Namnbyte på rådet för äldre och funktionsnedsatta (RÄF) och 
revidering av rådets reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Rådet för äldre och funktionsnedsatta ändrar inte namn till rådet för äldre och personer 

med funktionsvariation, med hänvisning till Socialstyrelsens rekommendation. 
 

2. I och med kommunstyrelsens förslag om att inte byta namn på rådet behöver 
reglementet inte revideras. 

Sammanfattning 
Under allmänna utskottets beredning lyftes en fråga om namnändring av rådet för 
äldre och funktionsnedsatta till rådet för äldre och personer med funktionsvariation. Frågan 
överlämnades till socialutskottet för behandling i rätt instans. 
 
Vid sammanträde den 6 december 2018 informerades rådet om det nya 
namnförslaget, varpå rådet godkände förslaget. Om namnändringen godkänns 
behöver reglementet revideras, varför socialutskottet har lämnat förslag på 
revidering av det. 
 
Socialutskottet beslutade den 22 januari 2019, paragraf 20, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att godkänna förslaget 
till namnändring samt anta revideringen av reglementet i och med namnbytet. 

Yrkanden 
Eva Hölke (S) yrkar med hänvisning till Socialstyrelsens rekommendationer att 
termen funktionsnedsatta fortsätter att användas. 
 
Karin Hurtig (V) yrkar bifall till Hölkes förslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 43 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34   Dnr: NBGK 2018/0164 
 

Svar på medborgarförslag om fastställande av status på 
Storgruvans lave i Klackberg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat, eftersom det ligger i linje med redan utfört 
arbete. 

Sammanfattning 
Torbjörn Norgren (PNF) har lämnat in ett medborgarförslag om att Norbergs 
kommun ska fastställa status på Storgruvans lave i Klackberg. Även behovet av 
reparation och underhåll ska fastställas för att förhindra att laven börjar falla 
samman. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 70, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget. 
Kommunen har tillsammans med en sakkunnig under sommaren år 2018 gjort en 
besiktning gällande status på laven. Taket besiktades med kikare medan övrigt 
synades okulärt. Den enda åtgärd som just nu är aktuell är fastsättning av en 
fönsterbåge. Jobbet planeras in under vintern 2018-2019. Det bedöms inte finnas 
någon risk för att laven ska kunna falla sönder. Vidare finns Storgruvans lave i det 
prioriteringsprogram som Norbergs kommun har för sina kulturmiljöer. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2018, 
paragraf 134, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget anses besvarat, eftersom förslaget ligger i linje med redan 
utfört arbete. 
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Akten 
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§ 35   Dnr: NBGK 2018/0204 
 

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av Frida 
Hansdotter Arena 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med yttrandet från sektor demokrati- 
och samhällsutveckling. 

Sammanfattning 
En person har lämnat in ett medborgarförslag om kulturell utsmyckning av Frida 
Hansdotter Arena. Personen föreslår att ett konstnärsuppdrag utlyses, där 
konstnärer får skicka in förslag till utsmyckning av hallen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 68, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget. Inga 
pengar har avsatts i kommunens budget för denna typ av utsmyckning. Planerad 
kulturell utsmyckning i arenan i samband med att beslut om byggande togs är att 
den mosaik som tidigare fanns i gamla busstationen ska sättas upp i arenan. Detta är 
ännu inte utfört men uppdraget ligger hos Norra Västmanlands 
Kommunalteknikerförbund och är planerat. 

En möjlighet att bekosta vidare kulturell utsmyckning är genom projektet Ett 
kulturliv för alla konst. Sektor demokrati- och samhällsutveckling har tillsammans med 
referensgruppen för projektet diskuterat arenan som en tänkbar miljö för 
kommande projekt. Sektorn föreslår att man uppdrar till de tjänstepersoner och 
kulturintresserade som finns i gruppen att se över om det är utsmyckning i/på Frida 
Hansdotter Arena man vill satsa på och i sådana fall inkomma med förslag till 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet om hur det ska genomföras, 
exempelvis via konstnärsuppdrag om det anses lämpligast. 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2018, 
paragraf 135, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med sektorns yttrande. 
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§ 36   Dnr: NBGK 2018/0247 
 

Svar på medborgarförslag om arrangemang av en 
medeltidsmarknad 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslagets del gällande medeltidsmarknad bifalls. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Sektor demokrati- och samhällsutveckling uppdras att presentera en budget och 

plan för att kunna genomföra en medeltidsmarknad under hösten år 2019. 
 

2. Svar på uppdraget lämnas senast den 15 februari 2019, för redovisning i 
samband med kommunfullmäktiges behandling av medborgarförslaget den 4 
mars 2019. 

Sammanfattning 
Två personer har lämnat in ett medborgarförslag med önskan om att en 
medeltidsmarknad ska arrangeras på Nya Lapphyttan. I förslaget nämns att ett 
datum bör sättas och att evenemanget ska marknadsföras så att alla hittar till 
platsen. Vidare anser förslagsgivarna att kommunen borde köpa tillbaka skolbyggnaden 
och starta skola där. Det anges dock inte vilken byggnad det rör sig om, varför den 
delen av förslaget inte kan besvaras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 68, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget. Det har 
tidigare arrangerats medeltidsmarknader på platsen men det var några år sedan 
senast. Det finns idag inga extra pengar i budget för den här typen av arrangemang, 
men sektor demokrati- och samhällsutveckling vill gärna utarbeta ett förslag på en 
medeltidsmarknad och en budget kopplat till den. Uppskattad kostnad som sektorn 
skulle behöva utöver befintlig ram för ett genomföra marknaden är 20 000 kronor. 
Marknaden bör arrangeras på hösten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 → 
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§ 36, fortsättning 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2018, 
paragraf 135, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till 
kommunfullmäktige: 
1. Medborgarförslagets del gällande medeltidsmarknad bifalls. 
2. Sektor demokrati- och samhällsutveckling uppdras att presentera en budget och 

plan för att kunna genomföra en medeltidsmarknad hösten år 2019. 
3. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige under mars år 2019. 
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Kommunfullmäktige 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 47 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37   Dnr: NBGK 2018/0165 
 

Svar på medborgarförslag om inventering av kulturhistoriska 
byggnader och sevärdheter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat, eftersom förslaget ligger i linje med redan utfört 
arbete. 

Sammanfattning 
Torbjörn Norgren (PNF) har lämnat in ett medborgarförslag där Norbergs 
kommun föreslås inventera och registrera alla sina kulturhistoriska byggnader och 
sevärdheter. I inventeringen ska nuvarande status, behov av omedelbara åtgärder 
samt plan för återkommande underhåll fastställas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 71, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget. En 
inventering av 60 prioriterade kulturmiljöer i Norbergs kommun finns redan 
framtagen och utredningen kommer att kompletteras med säkerhetsaspekter 
kopplade till kulturmiljöerna. Prioriteringar har dock inte kunnat utföras i någon 
större utsträckning eftersom egna medel för att bekosta renoveringar och dylikt har 
saknats. Hittills har mindre kostsamma renoveringar och projekt där pengar har 
kunnat sökas externt prioriterats. I budgeten för år 2019 finns dock ytterligare 
250 000 kronor för kulturmiljöer. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2018, 
paragraf 137, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget anses besvarat, eftersom förslaget ligger i linje med redan 
utfört arbete. Vidare beslutade utskottet att uppdra åt sektorchefen att utifrån 
inventeringen planera för vilka åtgärder som ska prioriteras år 2019 och framåt. 
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Kommunfullmäktige 
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§ 38   Dnr: NBGK 2018/0199 
 

Svar på motion om ett medmänskligt Norberg som bot för 
ensamhetsepidemi 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Punkt ett konstateras bifallen då motionen har överlämnats till 

kommunstyrelsen för beredning. 
 

2. Punkt två och fyra avslås. 
 
3. Punkt tre bifalls, för utförande av demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet. 
 
4. Punkt fem bifalls, för utförande av samtliga utskott. 
 
5. Socialutskottet anses uppfylla motionens intention. 

Sammanfattning 
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om ett medmänskligt Norberg 
som bot för ensamhetsepidemi. I motionen föreslås följande: 
1. Överlämna motionen till kommunstyrelsen. 
2. Bjud in Julian Abel från Frome i England (arrangemang för flera aktörer). 
3. Inventera vad som finns att göra i Norberg och sammanställ till lättläst skrift. 
4. Rekrytera sociala lotsar och ge dem några verktyg. 
5. Avkräv från varje utskott vad de kan bidra med för att uppfylla motionens 

intention. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 103, att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet samt socialutskottet har yttrat sig över 
motionen. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet bedömer att punkt tre hamnar under 
sektorns ansvarsområde liksom punkt fem om så beslutas. Kommunens främsta 
kanal för att belysa vad som finns att göra i kommunen är hemsidan norberg.se 
samt Facebooksidan Norbergs kommun. Här finns idag många aktiviteter presenterade 
men en översyn planeras in i februari år 2019 när ordinarie informatör är åter. 
Översynen gäller att se till att aktiviteter presenteras på ett bra och enkelt sätt samt 
att det finns aktiviteter i många kategorier presenterade. I samband med översynen 
kan informatören se hur det skulle kunna presenteras som en lättläst skrift. Den 10 
december 2018, paragraf 133, beslutade utskottet att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå vidare till kommunfullmäktige att bifalla punkt tre och fem. 

 → 
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§ 38, fortsättning 
 
Socialutskottet delar motionens intention om vikten av att arbeta för att minska 
känslan av ensamhet och beslutade den 11 december 2018, paragraf 244, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att 

 avslå punkt två gällande inbjudan 

 bifalla punkt tre gällande framtagandet av skrift och ge demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet uppdraget 

 avslå punkt fyra gällande rekrytering av sociala lotsar 

 bifalla punkt fem gällande att avkräva varje utskott vad de kan bidra med för att 
uppfylla motionen 

 besluta att socialutskottet redan uppfyller motionens intention. 

Yrkande 
Lars Gustavsson (PNF) yrkar att motionen bifalls i sin helhet. 

Proposition 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla följande: 

 Punkt ett konstateras bifallen då motionen har överlämnats till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 Punkt tre bifalls, för utförande av demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet. 

 Punkt fem bifalls, för utförande av samtliga utskott. 

 Socialutskottet anses uppfylla motionens intention. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag av punkt två och fyra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå punkterna. 

Reservation 
Lars Gustavsson (PNF) reserverar sig mot beslutet att avslå punkt två och fyra i 
motionen. 
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§ 39   Dnr: NBGK 2018/0189 
 

Svar på medborgarförslag om policy för offentlig utsmyckning 
och hantering av kommunens konst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget bifalls i meningen att utskottet ges i uppdrag att följa upp 

policyn för offentlig utsmyckning och hanteringen av kommunens konst. 
 
2. Det står demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fritt att föreslå påkallade 

förändringar i en eventuellt reviderad policy som en följd av uppföljningen. 

Sammanfattning 
Två personer har lämnat in ett medborgarförslag om policy för offentlig 
utsmyckning och hantering av kommunens konst. I medborgarförslaget föreslås 
följande: 

 Policy för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst måste 
moderniseras. 

 Kommunen ska anvisa medel till köp av depositionskonst samt vård och skötsel 
av kommunens konstsamling. 

 Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska enprocentregel införas. 

 Kommunen måste ha direktiv för inköp och vård av den kommunala konsten. 

 Medel till konstnärlig gestaltning måste avsättas i den kommunala budgeten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018, paragraf 128, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget. Den 
gällande policyn för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst är 
antagen av kommunstyrelsen den 22 oktober 2012, paragraf 152. En policy som är 
antagen för drygt sex år sedan kan det finnas anledning att följa upp, dock utan att i 
nuläget ta ställning till om och hur policyn ska förändras. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2019, 
paragraf 21, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige 
att bifalla medborgarförslaget, i meningen att utskottet ges i uppdrag att följa upp 
policyn för offentlig utsmyckning och hanteringen av kommunens konst. Det står 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fritt att föreslå påkallade förändringar i 
en eventuellt reviderad policy som en följd av uppföljningen.  
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§ 40   Dnr: NBGK 2018/0372 
 

Svar på motion om lokalt kollektivavtal för lärare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalls delvis, genom att sektor barn och utbildning, HR-chefen och de 
fackliga organisationerna tillsammans arbetar vidare med HÖK 18. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om lokalt kollektivavtal för lärare. I 
motionen föreslås följande:  

 Att ett lokalt kollektivavtal ska upprättas. Detta kommer sedan att kunna 
kommuniceras utåt och marknadsföras så att lärarna vet vad de tackar ja till om 
de söker sig hit. 

 Att avtalet skapas i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 Att lärarnas arbetsuppgifter i huvudsak ska ägnas åt undervisning samt för- och 
efterarbete av denna. 

 Att en prioriteringslista vad gäller arbetsuppgifter ska upprättas. 

 Att det införs en ny arbetskategori i form av lärarassistenter. Denna 
yrkeskategori kan ha lägre betalt vilket frigör ett utrymme för att höja lärarnas 
löner. Tanken är att det som inte kräver högskoleutbildning kan skötas av andra. 
Yrkeskategorin ska också ha en tydlig arbetsbeskrivning. 

 Att avtalet ska vara tydligt vad gäller arbetsmiljöfrågor samt prioritera dessa 
högt. 

 Att avtalet möjliggör för lärare att få välja mellan ferietjänst eller semestertjänst 
på årsbasis. Detta underlättar för undervisning vid lov samt skapar större 
valfrihet för lärarna. 

 Att avtalet möjliggör för de lärare som nästan är färdiga med sin utbildning att 
läsa klart på arbetstid. 

 
Kommunfullmäktiges beslutade den 19 november 2018, paragraf 175, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har 
därefter lämnats till barn- och utbildningsutskottet för att i samråd med 
HR-chefen avge ett yttrande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 → 
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§ 40, fortsättning 
 
Barn- och utbildningsutskottet har yttrat sig över motionen. I 
huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt 

rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera, HÖK 18, bilaga 3, 
punkten 1, framgår det att alla arbetsgivare ska arbeta aktivt med strategisk 
kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt. Arbetet ska ske i dialog 
med lokala fackliga företrädare och omhänderta en helhet som innehåller 
områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning. 
Lokala parter avgör hur man avser att formalisera arbetet. Ansvaret för att 
arbetet genomförs ligger på sektor barn och utbildning och HR-chefen 
tillsammans med de fackliga organisationerna. 

 
Satsningar på lönebildning och arbetsmiljöarbete utöver det ordinarie 
arbetet medför ökade kostnader. Även inrättande av nya yrkeskategorier 
samt möjlighet till semestertjänster innebär ökade kostnader. Satsningar 
utöver ordinarie arbetsmiljöarbete ryms inte inom befintlig budget. 
 
Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 22 januari 2019, paragraf 3, 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att 
delvis bifalla motionen. Detta genom att sektor barn och utbildning, HR-
chefen och de fackliga organisationerna tillsammans arbetar vidare med 
HÖK 18. 
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§ 41   Dnr: NBGK 2017/0397 
 

Svar på medborgarförslag om fler bussturer på linje 86 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget anses delvis bifallet och i övrigt besvarat, då det numera 

finns en buss att tillgå kvällstid på linje 86 samt att kommunen och 
Kollektivtrafikförvaltningen tillsammans ser över önskemålen. 
 

2. Medborgarförslaget överlämnas till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
för beaktande vid kommande arbete med kollektivtrafikplanering. 

Sammanfattning 
Fyra personer har lämnat in ett medborgarförslag om fler bussturer på linje 86. 
Förslaget är att kommunen ska samarbeta med Kollektivtrafikmyndigheten och 
Västmanlands Länstrafik för att öka turtätheten på linje 86 samt att kommunen ska 
se över möjligheten till fler bussturer även på sommaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 130, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Därefter beslutade 
kommunstyrelsen den 21 maj 2018, paragraf 79, att uppdra till ledningskontoret att 
yttra sig över förslaget. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. Linje 86 går mellan Norberg, 
Karbenning och Västerfärnebo. Vid tidpunkten för förslagets inlämnade gick sista 
turen klockan 17.20 från Norbergs busstation. Efter diskussion med 
Kollektivtrafikförvaltningen finns nu en anropsstyrd buss att tillgå klockan 21.40 
från busstationen. Förslaget kan därför delvis anses bifallet. 
 
Vid ett möte mellan Kollektivtrafikförvaltningen och kommunen den 31 oktober 
2018 togs medborgarförslaget upp. Båda parterna är därmed medvetna om 
förslagsgivarnas önskemål gällande ökade turer på linje 86. 
 
Medborgarförslaget innehåller två tabeller med förslag på turtider mellan Norberg 
och Karbenning. Kollektivtrafikförvaltningen har baserat på dessa förslag gjort en 
uträkning av kostnaden för turutökning enligt dessa tabeller. Uträkningen är baserad 
på oförändrade intäkter. Under perioden den 19 augusti 2019 till den 14 juni 2020 
skulle kostnaden uppgå till cirka 1 604 000 kronor och under sommaren den 17 juni 
2019 till den 18 augusti 2019 till cirka 344 000 kronor, det vill säga en ökad kostnad 
på totalt 1 948 000 kronor. 
 
 
 

 → 
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§ 41, fortsättning 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 14, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige: 
1. Medborgarförslaget anses delvis bifallet och i övrigt besvarat, då det numera 

finns en buss att tillgå kvällstid på linje 86 samt att kommunen och 
Kollektivtrafikförvaltningen tillsammans ser över önskemålen. 

2. Medborgarförslaget överlämnas till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
för beaktande vid kommande arbete med kollektivtrafikplanering. 
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§ 42   Dnr: NBGK 2018/0032 
 

Svar på motion angående utbildning om offentlighetsprincipen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen förklaras besvarad, i och med den utbildning som kommer att hållas för 
förtroendevalda och det arbete som kommer att ske i samband med att en ny 
dokumenthanteringsplan arbetas fram. 

Sammanfattning 
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om vikten av att kommunen 
hanterar allmänna handlingar på rätt sätt så att medborgarnas rätt till insyn 
säkerställs. I motionen föreslås att tjänstepersoner som handhar handlingar som kan 
betraktas som offentliga liksom ordförande respektive vice ordförande i 
kommunstyrelsen och dess utskott utbildas kring detta. Om möjligt bör denna 
utbildning också gälla tjänstepersoner samt politiskt valda i våra samarbetsorgan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, paragraf 9, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ledningskontoret yttrade sig i en 
skrivelse den 14 mars 2018, som återremitterades av kommunstyrelsen den 9 april 
2018, paragraf 41, för förtydligande. 
 
Ledningskontoret har nu upprättat ett reviderat yttrande. Sammantaget bedömer 
ledningskontoret att i och med en utbildning som kommer att hållas för 
förtroendevalda och det arbete som kommer att ske i samband med att en ny 
dokumenthanteringsplan arbetas fram, så uppfylls motionens avsikter. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 15, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen förklaras 
besvarad, i och med den utbildning som kommer att hållas för förtroendevalda och 
det arbete som kommer att ske i samband med att en ny dokumenthanteringsplan 
arbetas fram. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 56 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43   Dnr: NBGK 2018/0115 
 

Svar på motion om ökad trygghet i Norberg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad, då brottsförebyggande arbete redan pågår. 

Sammanfattning 
Ulf Segerbo (M) har lämnat in en motion om ökad trygghet i Norberg. I motionen 
föreslås att det görs en trygghetsöversyn i Norberg och att förutsättningarna för att 
sätta upp kameror utreds. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 58, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur 
den 21 maj 2018, paragraf 89, att uppdra till ledningskontoret att yttra sig över 
motionen. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. År 2010 inkom en motion om 
kameraövervakning av fastigheter i Norbergs kommun, i syfte att öka individens 
trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse och brottslighet samt 
öka identifieringsmöjlighet av gärningspersoner. Motionens förslag var att en 
behovsanalys av alla kommunägda fastigheter som inte hade verksamhet kvällar, 
nätter och helger skulle göras samt att en säkerhetsgrupp skulle ansvara för 
framtagandet av rutiner kring eventuell kameraövervakning. Efter inhämtande av 
yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, ansåg ledningskontoret att motionen skulle avslås. 
NVK angav bland annat att årskostnaden (år 2010) för kameraövervakning vid 
Källskolan och Centralskolan uppskattades till 173 000 kronor. 
 
Det preventiva arbetet i Norberg bedrivs på flera nivåer och parallellt. Det är 
entydigt att många goda insatser vidtagits för att utveckla det brottsförebyggande 
arbetet men bilden är också att koordinationen av arbetet kan utvecklas. Insatserna 
bör också utgå från ett systematiskt mål/medel-tänkande utifrån identifierade 
nulägesbilder. Brottsstatistik för Norbergs kommun behöver brytas ned på lägre 
nivåer för att ge underlag till kommun samt polis om de specifika insatser som bör 
sättas in förutom de mera generella, till exempel bevakningskameror på vissa 
platser. Förekommer brott eller skadegörelse på ett specifikt ställe kan en kamera 
vara en god idé. 
 
 
 
 
 

 →  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 57 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43, fortsättning 
 
Fagersta kommun införde privata väktare under år 2017 med syfte att förebygga 
brott och höja säkerheten. Modellen i Norberg var att satsa på fritidscoacher. Att 
införa väktare kan vara förebyggande men kostnaden ska ställas i förhållande till 
andra prioriteringar. Rekommendationen i nuläget är att göra Norbergs kommuns 
brottsförebyggande arbete mer angeläget för hela Norberg. För att nå dit, behöver 
exempelvis lokalt näringsliv och civila samhället involveras samt att 
kommunikationen kring det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Initiativ i denna 
riktning har beslutats av kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 november 
2018, paragraf 81. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 16, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen anses 
besvarad, då brottsförebyggande arbete redan pågår. 

Yrkanden 
Anna Kramer (M) yrkar att ärendet återremitteras till ledningskontoret för 
framtagande av en ny kostnadsberäkning för uppsättande av kameror samt ett 
förtydligande av vad den utredning som genomfördes år 2010 grundar sig på. 
 
Lennart Skansfors (DiN), Stefan Holm (DiN), Per-Arne Andersson (M), Liane 
Blom (L) och Lars Gustavsson (PNF) yrkar bifall till Kramers förslag. 

Proposition 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att det ska göra det. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i 
enlighet med allmänna utskottets förslag och finner bifall till det. 

Reservationer 
Anna Kramer (M), Lennart Skansfors (DiN), Stefan Holm (DiN), Per-Arne 
Andersson (M), Liane Blom (L) och Lars Gustavsson (PNF) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag om återremiss. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 58 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44   Dnr: NBGK 2018/0014 
 

Svar på medborgarförslag om åtgärder för att öka tryggheten i 
centrum 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat, då brottsförebyggande arbete redan pågår. 

Sammanfattning 
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har lämnat in ett 
medborgarförslag om åtgärder för att öka tryggheten för medborgare som vistas i 
centrum under kvällar och helger. Förslaget är att installera trygghetskameror på 
centrala platser i Norberg. Vidare föreslås att kommunen tar initiativ att hyra in 
väktare som får till uppgift att patrullera på särskilt utsatta platser i centrala 
Norberg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 36, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur 
den 21 maj 2018, paragraf 85, att uppdra till ledningskontoret att yttra sig över 
motionen. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. År 2010 inkom en motion om 
kameraövervakning av fastigheter i Norbergs kommun, i syfte att öka individens 
trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse och brottslighet samt 
öka identifieringsmöjlighet av gärningspersoner. Motionens förslag var att en 
behovsanalys av alla kommunägda fastigheter som inte hade verksamhet kvällar, 
nätter och helger skulle göras samt att en säkerhetsgrupp skulle ansvara för 
framtagandet av rutiner kring eventuell kameraövervakning. Efter inhämtande av 
yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, ansåg ledningskontoret att motionen skulle avslås. 
NVK angav bland annat att årskostnaden (år 2010) för kameraövervakning vid 
Källskolan och Centralskolan uppskattades till 173 000 kronor. 
 
Det preventiva arbetet i Norberg bedrivs på flera nivåer och parallellt. Det är 
entydigt att många goda insatser vidtagits för att utveckla det brottsförebyggande 
arbetet men bilden är också att koordinationen av arbetet kan utvecklas. Insatserna 
bör också utgå från ett systematiskt mål/medel-tänkande utifrån identifierade 
nulägesbilder. Brottsstatistik för Norbergs kommun behöver brytas ned på lägre 
nivåer för att ge underlag till kommun samt polis om de specifika insatser som bör 
sättas in förutom de mera generella, till exempel bevakningskameror på vissa 
platser. Förekommer brott eller skadegörelse på ett specifikt ställe kan en kamera 
vara en god idé. 
 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 59 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44, fortsättning 
 
Fagersta kommun införde privata väktare under år 2017 med syfte att förebygga 
brott och höja säkerheten. Modellen i Norberg var att satsa på fritidscoacher. Att 
införa väktare kan vara förebyggande men kostnaden ska ställas i förhållande till 
andra prioriteringar. Rekommendationen i nuläget är att göra Norbergs kommuns 
brottsförebyggande arbete mer angeläget för hela Norberg. För att nå dit, behöver 
exempelvis lokalt näringsliv och civila samhället involveras samt att 
kommunikationen kring det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Initiativ i denna 
riktning har beslutats av kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 november 
2018, paragraf 81. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 17, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
anses besvarat, då brottsförebyggande arbete redan pågår. 

Yrkanden 
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att ärendet återremitteras till ledningskontoret för 
framtagande av en ny kostnadsberäkning för uppsättande av kameror samt ett 
förtydligande av vad den utredning som genomfördes år 2010 grundar sig på. 
 
Stefan Holm (DiN), Anna Kramer (M), Per-Arne Andersson (M), Liane Blom (L) 
och Lars Gustavsson (PNF) yrkar bifall till Skansfors förslag. 

Proposition 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att det ska göra det. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i 
enlighet med allmänna utskottets förslag och finner bifall till det. 

Reservationer 
Lennart Skansfors (DiN), Stefan Holm (DiN), Anna Kramer (M), Per-Arne 
Andersson (M), Liane Blom (L) och Lars Gustavsson (PNF) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag om återremiss. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 60 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45   Dnr: NBGK 2018/0273 
 

Svar på motion om kommunkartan i årsredovisningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalls, innebärande att den nya mer detaljerade kartan publiceras i 
kommande årsredovisningar. 

Sammanfattning 
Stig Holmberg (C) har lämnat in en motion om kommunkartan i årsredovisningen 
för år 2017. Kartan upplevs som ofullständig då byar som Karbenning by, 
Hökmora, Olsbenning, Bråfors och Fragg inte finns med. Förslaget är att en mer 
fullständig karta upprättas, där byarna i ytterområdena finns utmärkta. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 101, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Årsredovisningen upprättas av 
ledningskontoret, som har fått hjälp av Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggförvaltning att ta fram kartan. Själva kartbilden är endast en enkel illustration 
och har ingen formell betydelse i årsredovisningen. Ett alternativ vore därför att ta 
bort kartan helt, för att undvika att någon by inte blir utmärkt. Miljö- och 
byggförvaltningen har dock tagit fram en ny karta som är mer detaljerad och som 
kan ersätta den gamla kartan i kommande årsredovisningar. Förslaget är därför att 
motionen bifalls, innebärande att den nya mer detaljerade kartan publiceras i 
kommande årsredovisningar. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 18, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen bifalls, 
innebärande att den nya mer detaljerade kartan publiceras i kommande 
årsredovisningar. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 61 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46   Dnr: NBGK 2017/0210 
 

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen för boende 
längs Skolgatan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat, då åtgärder som ligger i linje med det redan har 
utförts. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har tidigare fått in ett medborgarförslag om trafiksituationen för 
de boende längs Skolgatan. Förslagsgivaren skriver att det har uppskattats höga 
hastigheter på trimmade mopeder, att gatan fått karaktären ”motorled” då det med 
bil körs en stor mängd barn fram och tillbaka till skolan samt att det förekommer 
dagliga tillbud med cyklister som inte känner till eller respekterar trafikregler. Ett 
antal åtgärder föreslås, där grundförslaget är att Skolgatan stängs av vid 
trevägskorsningen och att endast fordon med särskilt tillstånd får framföras mot 
skolans parkering.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017, paragraf 75, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har därefter 
remitterats till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, för yttrande. 
 
NVK har lämnat in ett yttrande där direktionen framför att åtgärder som ligger i 
linje med medborgarförslaget har genomförts. NVK har utfört åtgärder såsom 
trafikmätning, montering av digital hastighetspåminnare under ett par veckors tid, 
att ombe skolorna att informera skolskjutsande vårdnadshavare att sänka farten 
samt framtagande av förslag till föreskrifter gällande förbjuden fordonstrafik och 
parkering på Skolgatan. Kommunfullmäktige föreslås därför att avsluta ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 19, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
anses besvarat, då åtgärder som ligger i linje med det redan har utförts. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 62 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47   Dnr: NBGK 2018/0114 
 

Svar på medborgarförslag om att inrätta en kommunal 
kundtjänst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
Lennart Skansfors (DiN) och Christer Filipsson (DiN) har tillsammans lämnat in ett 
medborgarförslag om att inrätta en kommunal kundtjänst. Förslaget är att 
kommunen inrättar en kommunal servicetjänst, vars huvudsakliga uppdrag är att 
genom råd och stöd hjälpa medborgarna att navigera i det kommunala systemet. 
Servicen kan också vara att hjälpa medborgarna att ansöka om de bidrag och stöd 
som de har rätt till eller bara att få prata med rätt person i kommunen. Tjänsten bör 
vara bemannad under dagtid på vardagar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 35, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur 
den 21 maj 2018, paragraf 84, att uppdra till ledningskontoret att yttra sig över 
motionen. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. Idag guidas de som ringer till Norbergs 
kommun av växeltelefonister till rätt person. De som besöker kommunhuset får 
träffa en administratör vid allmänna frågor och barnomsorgshandläggare vid frågor 
om detta. De frågor som administratören inte kan hantera hänvisas vidare till 
handläggande myndighet, exempelvis Västmanland-Dalarnas miljö- och 
byggnadsnämnd vid bygglovsfrågor. Administratören är också behjälplig med att 
exempelvis skriva ut blanketter och lämna ut kontaktuppgifter. Vidare besvarar eller 
vidarebefordrar administratören den e-post som kommer in till kommunens 
myndighetsbrevlåda. 
 
Ledningskontoret ser inget behov av att utöka kommunens kundmottagande 
organisation i nuläget. Kommunhuset har ett fåtal besök per vecka, varav de flesta 
rör barnomsorg eller personer som söker arbete som kan hanteras av befintlig 
personal. I en genomförd servicemätning fick kommunen som helhet generellt ett 
gott betyg både gällande svarstider och service. Detta styrker ytterligare 
ledningskontorets uppfattning att en kommunal kundtjänst inte behövs. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 20, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås. 
 

 → 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 63 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47, fortsättning 

Reservationer 
Lennart Skansfors (DiN) och Stefan Holm (DiN) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för förslaget om att inrätta en kommunal kundtjänst. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 64 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 48   Dnr: NBGK 2018/0163 
 

Svar på medborgarförslag om återställande av paviljongen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget förklaras besvarat, då dess intentioner redan är uppfyllda. 

Sammanfattning 
Torbjörn Norgren (PNF) har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 
Norbergs kommun ska återställa paviljongen bakom kommunhuset med 
kringliggande stenläggning och plantering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 69, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. Paviljongen bakom 
kommunhuset har under en längre tid varit i behov av restaurering. Under hösten år 
2018 påbörjades därför arbetet med att restaurera paviljongen i enlighet med 
rekommendationer från Länsmuseet. Den gamla stenlagda gången i parken frilades 
också i samband med restaureringen. Arbetet kommer att färdigställas under våren 
år 2019. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 21, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
förklaras besvarat, då dess intentioner redan är uppfyllda. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 65 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 49   Dnr: NBGK 2017/0398 
 

Svar på medborgarförslag om att förenkla och digitalisera 
inlämnandet av medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget bifalls. 

 
2. Ledningskontoret uppdras att skapa en e-tjänst för att lämna medborgarförslag 

med digital signering. 

Sammanfattning 
Christer Filipsson (DiN) har lämnat in ett medborgarförslag där Norbergs kommun 
föreslås skapa möjlighet att digitalt lämna in medborgarförslag, exempelvis genom 
att förslagsställaren legitimerar sig med e-legitimation. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 129, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 80, att uppdra till ledningskontoret att 
yttra sig över medborgarförslaget. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. I nuläget kan ett medborgarförslag 
antingen lämnas in på papper eller som ett underskrivet och scannat dokument. 
Kommunen håller på att implementera en e-tjänsteplattform där egna e-tjänster kan 
skapas, till exempel för ansökningar eller synpunkter, som sedan signeras med 
mobilt bank-id. Ledningskontoret föreslår att denna plattform används för att ta 
fram en e-tjänst för inlämnande av medborgarförslag.  
 
En fördel med digitala blanketter är att det går att ha tvingande fält så viktig 
information inte glöms bort och kompletteringar på så sätt kan undvikas. 
Ledningskontoret förespråkar dock att även om kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget, så ska de inlämningssätt som används idag finnas kvar, för att 
de som exempelvis inte har tillgång till internet ska kunna lämna förslag även i 
fortsättningen. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 22, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
bifalls och att ledningskontoret uppdras att skapa en e-tjänst för att lämna 
medborgarförslag med digital signering. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
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§ 50   Dnr: NBGK 2017/0362 
 

Svar på medborgarförslag om seniorboende/boviera 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat, då det finns en färdig detaljplan för 
flerfamiljshus samt att en eventuell ny detaljplan bör färdigställas först vid visat 
byggintresse. 

Sammanfattning 
Christer Filipsson (DiN) har tidigare lämnat in ett medborgarförslag där det föreslås 
att ett seniorboende av typen boviera planläggs på en lämplig och vacker plats i 
Norberg med omnejd, gärna med utsikt över kulturlandskapet. Bovieran ska ha en 
vinterträdgård. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 127, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 78, att uppdra till ledningskontoret att 
yttra sig över medborgarförslaget. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. Ett äldreboende av typen boviera kan 
vara ett bra bostadstillskott i Norbergs kommun och det bör kunna inordnas i 
bebyggelsemiljön i Norbergs centrala delar. Sannolikt är den avgörande frågan inte 
om det vore bra utan om någon fastighetsägare eller förvaltare är beredd att 
investera i byggnadstypen. Möjlighet finns också för kommunen att fatta beslut om 
att bygga enligt särskilda koncept.  
 
I kvarteret Stockrosen finns en färdig detaljplan för flerfamiljshus men denna är inte 
framtagen enligt konceptet med vinterträdgård. Detaljplanen medger två 
huskroppar med tre till fyra våningar. En eventuell ny detaljplan, fullt ut enligt 
konceptet boviera, bör färdigställas vid Prostudden, i västra centrum vid Frida 
Hansdotter Arena eller på annat ställe i Norbergs kommun i dialog med det företag 
som önskar bygga. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 22, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
anses besvarat, då det finns en färdig detaljplan för flerfamiljshus samt att en 
eventuell ny detaljplan bör färdigställas först vid visat byggintresse. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 67 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51   Dnr: NBGK 2017/0037 
 

Svar på medborgarförslag om skolskjutslösning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med lösningen att skolskjutsen ska gå fram 
till Centralskolan efter att det har byggts en bro över Norbergsån mellan Frida 
Hansdotter Arena och skolan. 

Sammanfattning 
Torbjörn Norgren (PNF) har tidigare lämnat in ett medborgarförslag om 
skolskjutslösning. I förslaget anges tre alternativ till lösningar för skolskjutstrafiken. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2017, paragraf 20, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Därefter har förslaget 
lämnats till barn- och utbildningsutskottet samt Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 18 september 2017, paragraf 74, 
följande: 
1. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att bifalla alternativ ett i 

medborgarförslaget, innebärande att bussarna ska stanna vid idrottshallen. 
2. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att bifalla förslaget att all trafik på 

Skolgatan, Ågatan och Norra Kyrkogatan stängs för all annan trafik än personal, 
boende och godstransporter under skoltid. 

3. Barn- och utbildningsutskottet anser att ansvaret för genomförandet ligger på 
NVK. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2017, paragraf 128, att återremittera 
ärendet för att utreda om en lämplig busshållplats kan skapas vid idrottshallen. 
 
Efter kommunstyrelsens behandling beslutade NVK:s direktion 26 oktober 2017, 
paragraf 255, att föreslå bifall till alternativ ett samt avslag till alternativ två och tre.  
 
Barn och utbildningsutskottet behandlade återremissen den 22 januari 2019, 
paragraf 4. Efter utskottets möte i september år 2017 har ett nytt förslag lagts fram 
innebärande att skolskjutsen ska gå fram till Centralskolan efter att det har byggts en 
bro mellan idrottshallen och skolan. NVK har i uppdrag att bygga bron och därefter 
ska Kollektivtrafikmyndigheten lägga om trafiken så att bussarna går fram till 
Centralskolan. Utskottet beslutade att överlämna informationen till 
kommunstyrelsen som svar på återremissen. 
 

 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52   Dnr: NBGK 2018/0313 
 

Val av representant till VafabMiljö Kommunalförbunds 
medlemsråd den 21 februari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Anna Kramer (M) representerar Norbergs kommun på VafabMiljö 
Kommunalförbunds medlemsråd den 21 februari 2019. 

Sammanfattning 
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län 
samt Heby och Enköpings kommuner. Förbundet arbetar med hållbar och 
miljöriktig avfallshantering och återvinning.  
 
VafabMiljö Kommunalförbund bjuder in till medlemssamråd i Västerås den 21 
februari 2019, för att förankra frågor kring avfallsplan, föreskrifter och 
renhållningstaxor i medlemskommunerna. Såväl kommunstyrelsens ordförande 
Johanna Odö (S) som vice ordförande Jimmy Fredriksson (S) är förhindrade att 
närvara, varför oppositionsledare Anna Kramer (M) förslås representera Norbergs 
kommun på mötet. 
 

 
 
Skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Anna Kramer 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 69 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 53   Dnr: NBGK 2019/0060 
 

Försäljning av tomter i Klackberg - Klacken 1:50, Klacken 1:51, 
Klacken 1:52, Klacken 1:53 och Klacken 1:54 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Brf Håppfullt boende Norberg 1, organisationsnummer 769636-6371, erbjuds 

att köpa TRE (3) sammanhängande tomter av Klacken 1:50, Klacken 1:51, 
Klacken 1:52, Klacken 1:53 och Klacken 1:54 till reducerat pris med 25 procent, 
med villkoret att minst ett stomrest hus ska färdigställas inom 12 månader från 
försäljningstillfället. 

 
2. Brf Håppfullt boende Norberg 1 erbjuds en option på ytterligare två tomter för 

12 månader efter att köpebrev har signerats. 
 
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att genomföra 

försäljningen med i tjänsteskrivelsen nämnda villkor och förutsättningar. 
 
4. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att reglera former för 

överlämnandet av Klackens samfällighet till Brf Håppfullt boende Norberg 1. 
  
5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund färdigställer lokalgatan i samråd 

med Brf Håppfullt boende Norberg 1.  

Sammanfattning 
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse gällande försäljning av tomter i 
Klackberg. Vid Norens västra strand finns fem lediga tomter till försäljning i 
varierande storlek från 1 411 till 1 683 kvadratmeter. Tomterna har ett fast pris som 
varierar i spannet 286 409 till 331 289 kronor beroende på storlek. Tomterna har via 
kommunen visat sig svårsålda och har därmed varit lediga en längre tid.  
 
Företaget Håppfullt boende har visat intresse för tomterna och har också en option 
på dem fram till sommaren år 2019. Företaget har skapat en bostadsrättsförening i 
Norberg med syfte att bygga i Klackberg eftersom intressenter uppges finnas – Brf 
Håppfullt boende Norberg 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 → 

 



 
Kommunstyrelsen 
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2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 53, fortsättning 
 
Håppfullt boende har vid flera tillfällen framfört att det är speciella 
markförhållanden med stora höjdskillnader i området samt att en väg för 
utryckningsfordon skulle behöva byggas nedanför slutningen. Detta för att realisera 
projekt om minst ett hus med sex lägenheter i form av en bostadsrättsförening. 
Enligt kommunfullmäktiges beslut om taxor för fritids-, bostads- samt 
industritomter i Norbergs kommun, har kommunstyrelsen rätt att reducera 
tomtpriset för villatomter med upp till 25 procent med hänsyn till extraordinära 
markförhållanden. Beräknat på totalpriset 1 532 000 kronor för samtliga fem tomter 
ger en reducering omfattande 25 procent ett pris på 1 149 000 kronor. 
 

 
 
Skickas till: 
Brf Håppfullt boende Norberg 1 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, för kännedom 
Kommunchefen 
Akten  



 
Kommunstyrelsen 
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2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 54    
 

Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2019-01-22 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av protokollet. 

Sammanfattning 
Protokollet från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 22 januari 2019 
delges kommunstyrelsen. 
 

 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 72 (76)  

Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55    
 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträden 
2018-12-10 och 2019-01-21 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen. 

Sammanfattning 
Protokollen från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträden den 
10 december 2018 och den 21 januari 2019 delges kommunstyrelsen. 
 

 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 56    
 

Allmänna utskottets sammanträde 2019-01-23 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av protokollet. 

Sammanfattning 
Protokollet från allmänna utskottets sammanträde den 23 januari 2019 delges 
kommunstyrelsen. 
 

 
  



 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 57    
 

Socialutskottets sammanträden 2018-11-13, 2018-12-11 och 
2019-01-22 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen. 

Sammanfattning 
Protokollen från socialutskottets sammanträden den 13 november 2018, den 11 
december 2018 och den 22 januari 2019 delges kommunstyrelsen. 
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Sammanträdesdatum  

2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58   Dnr: NBGK 2019/0057 
 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av meddelandena. 

Sammanfattning 
Följande meddelanden delges kommunstyrelsen: 
 
Ledningskontoret  

 Projektrapport: Digitaliseringsprogrammet 2017-2018(-2019)  

 Muntlig rapport om strategiskt lokalförsörjningsprogram för Norbergs kommun  
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund  

 Underhållsplaner år 2019 för gatuavdelningen  

 Fullmakt från Norbergs kommun till Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund  

 
Ordförande Johanna Odö (S)  

 Representanter i länsstyrelsens miljö- och klimatråd, jämställdhetsråd och 
integrationsråd  

 
Västmanlands Kommuner  

 Underrättelse om förbundsmöte den 12 april 2019, med information om 
tidsfrist för motioner och interpellationer  

 
Länsstyrelsen Dalarnas län  

 Protokoll från inspektion hos V-Dala Överförmyndarsamverkan den 5 
december 2018  

 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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2019-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 59   Dnr: NBGK 2019/0003 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S) 
 
Dnr Datum Beslut 
NBGK 2018/0395 2018-11-23 Ordförandebeslut om fortsatt giltighet för 

Biblioteksplan 2015-2018 
 
Kommunchef Hannu Högberg 
 
Dnr Datum Beslut 
NBGK 2018/0327 2018-11-08 Avbrytande av rekrytering av sektorchef för 

demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
 

 
 
Skickas till: 
Akterna 


