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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Datum när anslaget sätts upp  2019-09-05 Datum när anslaget tas ner  2019-09-27 

Förvaringsplats för protokoll Ledningskontoret, enhet administration 

 

 
 

 
  

Plats och tid: 
 

Sessionssalen, den 28 augusti 2019, klockan 17.15-17.45 

Beslutande: Johanna Odö (S) 
Jimmy Fredriksson (S) 
Anna Kramer (M) 
Lennart Skansfors (DiN) 
Olle Rahm (S), tjänstgörande ersättare 
Lars Gustavsson (PNF) 
Karin Hurtig (V) 
 

Daniel Dahlin (S), tjänstgörande ersättare 
Eddie Lundeqvist (SD) 
Liane Blom (L), tjänstgörande ersättare 
Peter Björnberg (S), tjänstgörande ersättare 
Christer Filipsson (DiN) 
Christer Wallin (S) 
 

Ersättare: John Ellard (DiN) 
Torbjörn Norgren (PNF) 
Christer Hedberg (PNF) 
Pratima Åslund (V), §§ 165-177 
 

Fredrik Johansson (V) 
Dennis Östlund (SD) 
Åsa-Lena Vestling (SD), §§ 165-177 

Övriga 
deltagare: 

Hannu Högberg, kommunchef 
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare 
Marie Fjellman, nämndsekreterare 
  

Plats och tid 
för justering: 

Norbergs kommunhus den 4 september 2019 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Marie Fjellman 

 
Paragraf 

 
165 – 180 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Johanna Odö (S) 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Karin Hurtig (V) 



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 2 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Val av justerare § 165 
Godkännande av dagordning § 166 
Val till länsdelssamrådet för folkhälsa från den 28 augusti 2019 till 
det sammanträde då val förrättas nästa gång 

§ 167 

Val till näringslivsrådet från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

§ 168 

Val till länsdelssamråd för kollektivtrafik från den 28 augusti 2019 
till det sammanträde då val förrättas nästa gång 

§ 169 

Val till Leader Bergslagen från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

§ 170 

Val till Arkiv Västmanland från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

§ 171 

Val till Förbundet Agenda 2030 från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

§ 172 

Val till Bergskraft Bergslagen från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

§ 173 

Val till projektet Mälaren – en sjö för miljoner från den 28 augusti 
2019 till och med projektets slutår 2021 

§ 174 

Entledigande av Kibbe Larsson (V) och fyllnadsval av ersättare i 
socialutskottet 

§ 175 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsutskottet efter 
Sophie Murray (V) 

§ 176 

Entledigande av Henry Lehto (V) och fyllnadsval av ersättare i 
allmänna utskottet 

§ 177 

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

§ 178 

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

§ 179 

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

§ 180 

 

  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 3 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 165    
 

Val av justerare  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Karin Hurtig (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
2. Till ersättare för Karin Hurtig (V) utses Eddie Lundeqvist (SD). 
 

 
 
Skickas till: 
- 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 4 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 166    
 

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändring: 

 Extra ärende, som behandlas mellan punkterna 12 och 13 på dagordningen: 
Entledigande av Henry Lehto (V) och fyllnadsval av ersättare i allmänna 
utskottet. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 5 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 167   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val till länsdelssamrådet för folkhälsa från den 28 augusti 2019 
till det sammanträde då val förrättas nästa gång 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Johanna Odö (S) och Liane Blom (L) väljs till representanter i länsdelssamrådet 

för folkhälsa från den 28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa 
gång.  

 
2. Christer Wallin (S) och Pratima Åslund (V) väljs till ersättare i länsdelssamrådet 

för folkhälsa från den 28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa 
gång.  

Sammanfattning 
Norbergs kommun medverkar i ett länsdelssamråd för folkhälsa. Kommunstyrelsen 
ska utse två politiska representanter i länsdelssamrådet för resterande tid av 
mandatperioden. Enligt kommunstyrelsens beslut från den 15 juni 2015, paragraf 
89, ingår även sektorcheferna i länsdelssamrådet. 

Yrkanden 
Jimmy Fredriksson (S) föreslår Johanna Odö (S) och Liane Blom (L) som 
representanter i länsdelssamrådet för folkhälsa samt Christer Wallin (S) och Pratima 
Åslund (V) som ersättare. 

 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Länsdelssamrådet för folkhälsa 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 6 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 168   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val till näringslivsrådet från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Johanna Odö (S) och Anna Kramer (M) väljs till ledamöter i näringslivsrådet 

från den 28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång.  
 
2. Elizabeth Pettersson (S) och Eva Hölke (S) väljs till ersättare i näringslivsrådet 

från den 28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun ingår tillsammans med lokala företag i ett näringslivsråd. 
Kommunstyrelsen ska utse två ledamöter och två ersättare i rådet för resterande tid 
av mandatperioden. 

Yrkanden 
Christer Filipsson (DiN) föreslår John Ellard (DiN) som ledamot i näringslivsrådet. 
 
Jimmy Fredriksson (S) föreslår Johanna Odö (S) och Anna Kramer (M) som 
ledamöter i näringslivsrådet samt Elizabeth Pettersson (S) som ersättare. 

Proposition 
Ordförande Johanna Odö (S) ställer förslaget om John Ellard (DiN) mot förslaget 
om Johanna Odö (S) som ledamot, vilket Lennart Skansfors (DiN) för sitt parti 
Demokraterna i Norberg framför inte behövs då partiet anser att Johanna Odö (S) 
ska ha en plats som ledamot. Ordförande frågar då om kommunstyrelsen utser 
Johanna Odö (S) som ledamot och finner bifall till det. Ordförande ställer därefter 
förslaget om John Ellard (DiN) mot förslaget om Anna Kramer (M) som ledamot 
och finner bifall till att Anna Kramer (M) utses. 

Votering 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen att den 
som vill utse Anna Kramer (M) till ledamot röstar ja medan den som vill utse John 
Ellard (DiN) till ledamot röstar nej. Rösterna fördelar sig med 10 röster för ja och 3 
röster för nej enligt följande: 
 
Ja-röster 
Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Anna Kramer (M), Olle Rahm (S), Lars 
Gustavsson (PNF), Karin Hurtig (V), Daniel Dahlin (S), Liane Blom (L), Peter 
Björnberg (S) och Christer Wallin (S). 
 

 →  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 7 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 168, fortsättning 
 
Nej-röster 
Lennart Skansfors (DiN), Eddie Lundeqvist (SD) och Christer Filipsson (DiN). 
 
Resultatet innebär att Anna Kramer (M) utses till ledamot i näringslivsrådet. 
 
Ordförande tillfrågar John Ellard (DiN) om han är intresserad av att ingå i 
näringslivsrådet som ersättare men får ett nekande svar. 

Yrkanden, fortsättning 
Christer Wallin (S) föreslår Eva Hölke (S) som ersättare i näringslivsrådet. 
 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Näringslivsrådet 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 8 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 169   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val till länsdelssamråd för kollektivtrafik från den 28 augusti 
2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Johanna Odö (S) och Anna Kramer (M) väljs till representanter i 

länsdelssamrådet för kollektivtrafik från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång. 

 
2. Anna-Maria Muselli (S) väljs till ersättare i länsdelssamrådet för kollektivtrafik 

från den 28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 
 

3. Val av ytterligare en ersättare överlämnas till demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet att besluta om. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun medverkar i ett länsdelssamråd för kollektivtrafik. 
Kommunstyrelsen ska utse två representanter i länsdelssamrådet för resterande tid 
av mandatperioden. 

Yrkanden 
Jimmy Fredriksson (S) föreslår Johanna Odö (S) som representant i 
länsdelssamrådet för kollektivtrafik och Anna-Maria Muselli (S) som ersättare. 
 
Anna Kramer (M) föreslår sig själv som representant i länsdelssamrådet för 
kollektivtrafik samt att någon från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
utses till ersättare. 

 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Länsdelssamrådet för kollektivtrafik 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 9 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 170   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val till Leader Bergslagen från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Per-Arne Andersson (M) väljs till stämmoombud i Leader Bergslagen från den 

28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 
 
2. Torbjörn Mood (L) väljs till ersättare för stämmoombudet i Leader Bergslagen 

från den 28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun är medlem i föreningen Leader Bergslagen. Kommunstyrelsen 
ska utse ett stämmoombud och en ersättare i Leader Bergslagen för resterande tid 
av mandatperioden. 

Yrkanden 
Anna Kramer (M) föreslår Per-Arne Andersson (M) som stämmoombud i Leader 
Bergslagen och Torbjörn Mood (L) som ersättare för stämmoombudet. 

 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Leader Bergslagen 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 10 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 171   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val till Arkiv Västmanland från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Torbjörn Mood (L) väljs till representant i Arkiv Västmanland från den 28 

augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 
 
2. Torbjörn Norgren (PNF) väljs till ersättare i Arkiv Västmanland från den 28 

augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun är medlem i föreningen Arkiv Västmanland. Kommunstyrelsen 
ska utse en representant och en ersättare i föreningen för resterande tid av 
mandatperioden. 

Yrkanden 
Eddie Lundeqvist (SD) föreslår Åsa-Lena Vestling (SD) som ersättare i Arkiv 
Västmanland. 
 
Anna Kramer (M) föreslår Torbjörn Mood (L) som representant i Arkiv 
Västmanland och Torbjörn Norgren (PNF) som ersättare. 

Proposition 
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om kommunstyrelsen utser Torbjörn Mood (L) 
som ledamot och finner bifall till det. Ordförande ställer därefter förslaget om  
Åsa-Lena Vestling (SD) mot förslaget om Torbjörn Norgren (PNF) som ersättare i 
Arkiv Västmanland och finner bifall till att Torbjörn Norgren (PNF) utses. 

 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Arkiv Västmanland 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 11 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 172   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val till Förbundet Agenda 2030 från den 28 augusti 2019 till 
det sammanträde då val förrättas nästa gång 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Perra Vik (V) väljs ombud i Förbundet Agenda 2030 från den 28 augusti 2019 

till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 
 
2. Putte Dahlström (PNF) väljs till ersättare för ombudet i Förbundet Agenda 

2030 från den 28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun är medlem i föreningen Förbundet Agenda 2030. 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud i föreningen för resterande tid av 
mandatperioden. 

Yrkanden 
Karin Hurtig (V) föreslår Perra Vik (V) som ombud i Förbundet Agenda 2030. 
 
Anna Kramer (M) föreslår Putte Dahlström (PNF) som ersättare för ombudet i 
Förbundet Agenda 2030. 

 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Förbundet Agenda 2030 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 12 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 173   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val till Bergskraft Bergslagen från den 28 augusti 2019 till det 
sammanträde då val förrättas nästa gång 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Elizabeth Pettersson (S) väljs till ombud i Bergskraft Bergslagen från den 28 

augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 
 
2. Liane Blom (L) väljs till ersättare för ombudet i Bergskraft Bergslagen från den 

28 augusti 2019 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun är medlem i föreningen Bergskraft Bergslagen. 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud och en ersättare i föreningen för resterande 
tid av mandatperioden. 

Yrkanden 
Jimmy Fredriksson (S) föreslår Elizabeth Pettersson (S) som ombud i Bergskraft 
Bergslagen. 
 
Anna Kramer (M) föreslår Liane Blom (L) som ersättare för ombudet i Bergskraft 
Bergslagen. 

 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Bergskraft Bergslagen 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 13 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 174   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val till projektet Mälaren – en sjö för miljoner från den 28 
augusti 2019 till och med projektets slutår 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anna Kramer (M) väljs till politisk representant i projektet Mälaren – en sjö för 

miljoner från den 28 augusti 2019 till och med år 2021. 
 
2. Jimmy Fredriksson (S) väljs till ersättare i projektet Mälaren – en sjö för miljoner 

från den 28 augusti 2019 till och med år 2021. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun medverkar i projektet Mälaren – en sjö för miljoner som pågår till 
och med år 2021. Kommunstyrelsen ska utse en politisk representant i projektet för 
resterande tid av projektperioden. 

Yrkanden 
Anna Kramer (M) föreslår sig själv som politisk representant i projektet Mälaren – en 
sjö för miljoner. 
 
Johanna Odö (S) föreslår Jimmy Fredriksson (S) som ersättare för representanten i 
projektet Mälaren – en sjö för miljoner. 
 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Mälaren – en sjö för miljoner 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

 Protokoll 14 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 175   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Entledigande av Kibbe Larsson (V) och fyllnadsval av ersättare 
i socialutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kibbe Larsson (V) entledigas från uppdraget som ersättare i socialutskottet. 
 
2. Henry Lehto (V) väljs till ersättare i socialutskottet från den 28 augusti 2019 till 

dess kommunstyrelsen förrättar nyval efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning 
Kibbe Larsson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
socialutskottet. 

Yrkande 
Karin Hurtig (V) föreslår Henry Lehto (V) som ersättare i socialutskottet. 

 

 
 
Skickas till: 
Den entledigade 
Den valda 
Socialutskottet 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
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Sammanträdesdatum  

2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 176   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsutskottet efter 
Sophie Murray (V) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kibbe Larsson (V) väljs till ersättare i barn- och utbildningsutskottet från den 28 
augusti 2019 till dess kommunstyrelsen förrättar nyval efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning 
Sophie Murray (V) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsutskottet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, paragraf 130, att entlediga Murray 
från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Murray upphörde därmed att vara 
valbar som ersättare i barn- och utbildningsutskottet. 

Yrkande 
Karin Hurtig (V) föreslår Kibbe Larsson (V) som ersättare i barn- och 
utbildningsutskottet. 

 

 
 
Skickas till: 
Den valda 
Barn- och utbildningsutskottet 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
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2019-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 177   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Entledigande av Henry Lehto (V) och fyllnadsval av ersättare i 
allmänna utskottet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Henry Lehto (V) entledigas från uppdraget som ersättare i allmänna utskottet. 
 
2. Pratima Åslund (V) väljs till ersättare i allmänna utskottet från den 28 augusti 

2019 till dess kommunstyrelsen förrättar nyval efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning 
Henry Lehto (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i allmänna 
utskottet. 

Yrkande 
Karin Hurtig (V) föreslår Pratima Åslund (V) som ersättare i allmänna utskottet. 

 

 
 
Skickas till: 
Den entledigade 
Den valda 
Allmänna utskottet 
Ledningskontoret 
Västmanland-Dalarna löneförvaltning 
Akten 
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§§ 178-180    
 

Sekretessärenden 

 


