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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 7 december 2015, 
17.30–19.35. 

  
Beslutande Sten Nordström (S) utom § 176, ordförande, Kent Persson (V), 

Kenneth Östberg (S), Johan Brevik (SD), Gunilla Persson (S), 
Lisa Bäckman (V), Lars Persson (PNF), Tove Winqvist (S), 
Fredrik Johansson (V), Agneta Wennerström (C), Annika 
Hedberg Roth (S), Olle Rahm (S), Ulf Segerbo (M), Heikki 
Kärpälä (SD), Nancy Ibarra (V), Elizabeth Pettersson (S), 
Henning Bask (S), Henrik Dömstedt (V), Stig Holmberg (C), 
Åsa-Lena Vestling (SD), Pieternella van Beek (MP), Jimmy 
Koivisto (V), Rickard Gillman (S), ersättare, Torsten Jansson (S), 
ersättare, Jon Ashbourne (V), ersättare, Lars Gustavsson (PNF), 
ersättare, Ann-Marie Andersson (FP), ersättare, Ingrid Falquist 
(S), ersättare.  

  
Övriga närvarande Staffan Mood, utvecklingsstrateg, Caroline Persson, administrativ 

chef, Ylva Sjödén, kommunsekreterare. 
  
Justerare Tove Winqvist (S), Torsten Jansson (S)  
  

Justeringsdatum 2015-12-17 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 154-186 
  Staffan Mood  

 Ordförande   
  Sten Nordström            Lisa Bäckman 

utom § 176                    § 176 

 Justerare   
  Tove Winqvist               Torsten Jansson 
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunfullmäktige 
  

Sammanträdesdatum 2015-12-07 
  

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-18 Datum då anslaget tas ned 2016-01-09 
  

Förvaringsplats för protokoll Ledningskontoret, enhet administration  
  

Underskrift  
 
 
 
S 
 
 

     Staffan Mood 
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Innehållsförteckning 

§ 154 Särskilda noteringar 4 
§ 155 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 5 
§ 156 Fastställande av dagordning m m 6 
§ 157 Framställan ökat budgetanslag 2016, Västmanland-Dalarna 

överförmyndarkansli 7 
§ 158 Delårsrapport Norra Västmanlands  
 Kommunalteknikförbund 8 
§ 159 Delårsrapport Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 9 
§ 160 Delårsbokslut Västmanland-Dalarna lönenämnd 10 
§ 161 Delårsbokslut Västmanland-Dalarna miljö- och  
 byggnadsnämnd 11 
§ 162 Vision 2025, fortsatt arbete 12 
§ 163 Utbetalning av kommunalt partistöd 2016 13 
§ 164 Stöd till fiberföreningar 15 
§ 165    Låneansökan från Nyhyttan – Örbäck Fiber  
 ekonomisk förening 16 
§ 166 Bostäder till nyanlända med permanent uppehållstillstånd  
 (PUT) 17 
§ 167 Ändring av verksamhetskod Västmanland-Dalarna  
 miljö- och byggnadsnämnd 18 
§ 168 Sammanslagning av Norbergs råd för 

funktionsnedsatta/kommunala pensionärsrådet 19 
§ 169 Överenskommelse av fastighetsförsäljning 20 
§ 170 Anders Johanssons minnesfond 21 
§ 171 Socialutskottets stiftelser 22 
§ 172 Barn- och utbildningsutskottets stiftelser 23 
§ 173 Justering av maxtaxa 24 
§ 174 Uppmärksamma idrottsframgångar 25 
§ 175 Motion om assistent mot kränkande behandling i skolan 26 
§ 176 Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning för 2014 28 
§ 177  Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Timmy 

Lundmark (M) 29 
§ 178  Fyllnadsval av personlig ersättare i valnämnden efter  
 Timmy Lundmark (M) 30 
§ 179  Fyllnadsval av personlig ersättare i valberedningen efter  
 Timmy Lundmark (M) 31 
§ 180  Fyllnadsval av ersättare i gemensamma  
 hjälpmedelsnämnden efter Timmy Lundmark (M) 32 
§ 181 Fyllnadsval av personlig ersättare i valnämnden efter  
 Mattias Björlestrand (C) 33 
§ 182  Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,  
 Björn Larsson Björnberg (S) 34 
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§ 183  Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter  
 Björn Larsson Björnberg (S) 35 
§ 184  Befrielse från uppdrag som ledamot i  
 Västmanland- Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd,  
 Pratima Åslund (V) 36 
§ 185  Fyllnadsval av ledamot i  
 Västmanland- Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd efter  
 Pratima Åslund (V) 37 
§ 186 Motion om trädbelysning vid Tingshusparken 38 
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§ 154 Särskilda noteringar  
 
Sammanträdet inleds med framföranden av elever från kommunens 
musikskola. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar en blombukett till VD Sören Morin, 
Norbergstrappan, med anledning av utmärkelsen Årets företagare i 
Mälardalen 2015. 
 
Tf regionchef Ove Jansson, Företagarna Mälardalen, lämnar information 
till fullmäktige under rubriken: Detta är viktigt för näringslivets tillväxt. 
 

 
Kopia till: 
- 
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§ 155 Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige  
Dnr 2015.0002.911 
 
Föreligger länsstyrelsens protokoll den 23 november 2015 där de utsett 
ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Björn 
Larsson Björnberg (S). 
 
Ny ledamot är Mikael Ladman (S) och ny ersättare är Arne  
Pettersson (S). 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 156 Fastställande av dagordning m m   
 
Föredragningslistan ändras/kompletteras på följande sätt: 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 är justerat. 
 
Extra handling har tillförts ärende 7 och 23.  
 

 
Kopia till: 
- 
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§ 157 Framställan ökat budgetanslag 2016, 
Västmanland-Dalarna överförmyndarkansli 
Dnr 2015.0320.190 

Sammanfattning av ärendet 

Från Västmanland-Dalarna överförmyndarsamverkan har framställan om 
ökat budgetanslag för 2016 inkommit. Anledningen till framställningen 
är att oförutsedda händelser har inträffat efter att förslag till budgetram 
för år 2016 tagits fram. Framför allt gäller det situationen med 
ensamkommande barn, som av andra kommuner placerats i 
Västmanland-Dalarna, vilket ger en mycket hög arbetsbelastning för 
handläggarna. I sammanställningen framgår att totalt tilläggsäskande av 
budgetanslag för Avesta, Norberg och Skinnskatteberg år 2016 uppgår 
till 720 000 kronor, vilket för Norbergs kommun innebär ökat 
budgetanslag på 130 200 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 157 
Protokollsutdrag från allmänna utskottets sammanträde den 28 oktober 
2015, § 124 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2015 
Skrivelse från Västmanland-Dalarna överförmyndarsamverkan daterad 
den 7 oktober 2015 
Protokoll från KSO-möte i FAHNS kommunerna, den 30 september 
2015 

Beslut 

Framställan från Västmanland-Dalarna överförmyndarkansli om ökat 
budgetanslag från Norbergs kommun med 130 200 kronor beviljas. 
 
Det utökade anslaget finansieras med resultatet för 2016. 

 
 
Kopia till: 
Västmanland-Dalarna överförmyndarsamverkan 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 8(38) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 158 Delårsrapport Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund 
Dnr 2015.0339.301 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2015. Resultatet per den 31 augusti 
2015, före bokslutsdispositioner, uppgår till plus 47 483 kronor. 
Prognostiserat resultat för året är före bokslutsdispositioner 7 124 
kronor. 
 
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 158 
Revisionsutlåtande daterat den 15 oktober 2015 
Protokollsutdrag från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds 
sammanträden den 1 oktober 2015, § 190 
Delårsrapport 2015-08-31 samt Resultatprognos 2015-12-31 för Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten med tillhörande 
revisionsutlåtande. 
 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Akten 
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§ 159 Delårsrapport Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2015.0340.942 

Sammanfattning av ärendet 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har upprättat en delårsrapport 
per den 31 augusti 2015. 
 
Resultatet per den 31 augusti 2015 uppgår till plus 858 000 kronor. 
Prognostiserat resultat för året pekar mot ett överskott på 107 000 
kronor. 
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten är upprättad enligt kraven i den 
kommunala redovisningslagen och att den i huvudsak ger en rättvisande 
bild av resultat och ställning per den 31 augusti 2015. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll den 16 november 2015 § 159 
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds 
sammanträde den 15 oktober 2015, § 47 
Revisionsutlåtande daterat den 30 september 2015 
Kopia av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds delårsrapport per den 
31 augusti 2015 och årsprognos för 2015 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten med tillhörande 
revisionsutlåtande. 
 

 
Kopia till: 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
Akten 
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§ 160 Delårsbokslut Västmanland-Dalarna lönenämnd 
Dnr 2015.0009.942 

Sammanfattning av ärendet 

Västmanland-Dalarna Lönenämnd har upprättat ett delårsbokslut per 
den 31 augusti 2015. Utfall per den 31 augusti 2015 uppgår till plus 
263 300 kronor. I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/- 0 
mot upprättad budget. 
 
I den granskning av kommunens delårsrapport som utförts av PwC, på 
uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer, nämns inte 
Västmanland-Dalarna Lönenämnds delårsbokslut särskilt.  

Beslutsunderlag 

E-post den 7 december 2016 från ordföranden i revisionsgruppen om 
förtydligande avseende granskning av lönenämnden. 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 160 
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna lönenämnds sammanträde 
den 30 september 2015, § 20 
Västmanland-Dalarna Lönenämnd Delårsbokslut 2015-08-31 
Granskning av delårsrapport 2015, Norbergs kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslutet för Västmanland-Dalarna 
lönenämnd samt revisionens förtydligande 
 

 
Kopia till: 
Västmanland- Dalarna lönenämnd 
Revisionen 
Akten 
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§ 161 Delårsbokslut Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggnadsnämnd 
Dnr 2015.0335.400 

Sammanfattning av ärendet 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har upprättat ett 
delårsbokslut per den 31 augusti 2015. Resultatet per den 31 augusti 2015 
är plus 351 000 kronor. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive 
energirådgivning, ligger Norberg på plus 175 000 kronor. Nämndens 
årsprognos är en är en budget i balans alternativt överskott i 
storleksordningen 0,5 miljoner kronor på grund av personalsituationen. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 161 
Kommunrevisionens i Avesta kommuns utlåtande, daterad den 13 
oktober 2015 
Delårsrapport, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds 
sammanträde den 13 oktober 2015, § 75 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslutet med tillhörande 
revisionsutlåtande. 
 

 
Kopia till: 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Akten 
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§ 162 Vision 2025, fortsatt arbete 
Dnr 2015.0059.900 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med Vision 2025 har pågått sedan utvecklingskonferensen 2015 i 
Ramnäs. I den ursprungliga tidplanen skulle förslag till Vision2025 
föreläggas kommunfullmäktige den 9 november. Tidplanen är dock 
framflyttat till januari 2016, då kommunfullmäktige om vision och 
strategiska områden. Beslutet om Vision 2025 och strategiska områden 
utgör plattformen till fortsatt målarbetet med att bryta ner visionen till 
uppföljnings- och mätbara mål för kommunen och dess verksamheter. 
Det är kommunstyrelsen som beslutar om övergripande mål för de 
strategiska områdena 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 162 
Protokollsutdrag från allmänna utskottets sammanträde den 28 oktober 
2015, § 122 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2015 

Beslut 

 
1. Resultatet av visionsarbetet återkopplas till utvecklingskonferensen 

2016. 
 
2. Ledningskontoret får i uppdrag att, i samråd med ordföranden i 

allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ta 
fram förslag till genomförande av fortsatt målarbetet med Vision 2025. 

 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande 
Ledningskontoret 
Akten 
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§ 163 Utbetalning av kommunalt partistöd 2016 
Dnr 2014.0227.104 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt regler för utbetalning av kommunalt partistöd ska detta betalas ut 
årligen i förskott under februari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Enligt Regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun, § 4 ska 
mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet använts för ändamålet att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari -31 december och lämnas till 
kommunfullmäktige senast 30 juni året efter redovisningsperiodens 
utgång. Redovisningen ska även innehålla: 
- Organisationsnummer för partiet 
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 
 
Ledningskontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av partistöd 
2016. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2105 § 163 
Protokollsutdrag från allmänna utskottets sammanträde den 28 oktober 
2015, § 126 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2015 
Regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun 

Beslut 

1. Partistöd utbetalas enligt följande: 
a)  Socialdemokraterna 48 000 kr 
b)  Vänsterpartiet 33 000 kr 
c)  Sverigedemokraterna 24 000 kr 
d)  Partiet för Norbergs framtid 18 000 kr 
e)  Moderaterna 18 000 kr 
f)  Centerpartiet 18 000 kr 
g)  Folkpartiet 15 000 kr 
h)  Miljöpartiet 15 000 kr 

 
2. Utbetalningsbeslut gäller under förutsättning att respektive parti har 

inkommit med partiets organisationsnummer, uppgift om 
partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto samt aktuella 
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kontaktuppgifter för partiet. Uppgifterna lämnas till 
ledningskontoret. 

 
 

 
Kopia till: 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Sverigedemokraterna 
Partiet för Norbergs framtid 
Moderaterna 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Miljöpartiet 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Ledningskontoret 
Akten 
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§ 164 Stöd till fiberföreningar  
Dnr 2014.0041.534 

Sammanfattning av ärendet 

Att hela kommunen fibreras är av största vikt för att kunna digitalisera 
och effektivisera kommunens verksamheter. Norbergs kommun bör 
hjälpa fiberföreningar med visst upphandlingsstöd och likviditet för att 
möjliggöra fiberutbyggnad även i glesbygd. 
 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har på uppdrag av 
kommunstyrselsen tagit fram förslag till hur kommunen kan stötta 
fiberföreningar, som har beviljats medel från länsstyrelsen, med likviditet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 165 
Tjänsteskrivelse ”Stöd till fiberföreningar”, daterad den 2 november 
2015 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober, 
 § 137 

Beslut 

Norbergs kommun går i borgen för de fiberföreningar som behöver låna 
upp likviditet under fibreringsprojektet under följande förutsättningar: 
- Beviljade medel från länsstyrelsen ska uppvisas. 
- Aktuell fiberförening sköter bankkontakterna. 
- Norbergs kommun kan ej gå i borgen för högre belopp än det som 

är beviljat av länsstyrelsen. 
 

 
Kopia till: 
Upphandlingsenheten i Avesta 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Bredbandssamordnaren Fagersta/Norberg 
Akten 
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§ 165      Låneansökan från Nyhyttan – Örbäck Fiber 
ekonomisk förening 
Dnr 2014.0041.534 

Sammanfattning av ärendet 

Nyhyttan-Örbäck Fiber Ekonomisk Förening har ansökt om lån på totalt 
1,8 miljoner kronor att betalas ut den 1 mars 2016. Upplånade medel 
kommer under nio månader att användas för att betala fakturor i väntan 
på utbetalning av projektstöd från jordbruksverket/länsstyrelsen. 
Föreningen har fått besked från länsstyrelsen att ansökan om 
projektmedel är komplett och att beslut om projektmedel tas den 19 
november 2016. 
 
NVE har tagit fram ett föreslag på hur Norbergs kommun ska kunna 
stötta Nyhyttan-Örbäck Fiber Ekonomisk Förening med likviditet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 166 
Tjänsteskrivelse ”Låneansökan Nyhyttan-Örbäck Fiber Ekonomisk 
Förening” daterad den 2 november 2015 

Beslut 

Norbergs kommun tecknar borgen (proprieborgen) såsom för egen 
skuld till förmån för Nyhyttan-Örbäck Fiber Ekonomisk Förening för 
ett lån/kontokredit om maximalt 2,0 miljoner kronor, under 
förutsättning att länsstyrelsen har fattat erforderliga beslut. 
- Borgensavgift sätts till noll procent. 
- Borgensåtagandet löper som längst till den 31 december 2017. 
 

 
Kopia till: 
Upphandlingsenheten i Avesta 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Bredbandssamordnaren Fagersta/Norberg 
Akten 
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§ 166 Bostäder till nyanlända med permanent 
uppehållstillstånd (PUT) 
Dnr 2015.0368.270 

Sammanfattning av ärendet 

Nyanlända som får permanent uppehållstillstånd (PUT), har svårt att 
hitta en bostad i Norberg om de vill stanna kvar. Personen som vill 
bosätta sig i Norberg måste ha en folkbokföringsadress för att komma in 
i etableringssystemet och det är nästan omöjligt att få ett hyreskontrakt 
om personen inte kan visa att hen har en inkomst. 
 
Allmänna utskottet föreslår till kommunstyrelsen att kommunchefen ges 
i uppdrag att undersöka vilka möjligheter som finns för att kunna lösa 
bostadsproblematiken för nyanlända. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2016 § 167 
Protokollsutdrag från allmänna utskottets sammanträde den 28 oktober 
2015, § 131 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen så att styrelsen kan behandla en handling från Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK). 
 
Åsa-Lena Vestling (SD) och Gunilla Persson (S) yrkar bifall till Perssons 
återremissyrkande. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition 
på Perssons återremissyrkande och finner att fullmäktige beslutat så. 

Beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen så att styrelsen kan behandla 
en handling från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK). 
 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 167 Ändring av verksamhetskod Västmanland-
Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Dnr 2015.0295.406 

Sammanfattning av ärendet 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av 
kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg år 2006 och 
reviderades under hösten 2014. 

 
Enligt § 5 i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken har nämnden 
delegation att göra ändringar i taxan som det motsvarar förändringar 
som skett i lagstiftningen. I detta fall är det inte en ändring i 
lagstiftningen som avses och det är då kommunfullmäktige i respektive 
kommun som ska fatta beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 168 
Protokollsutdrag från allmänna utskottets sammanträde den 28 oktober 
2015, § 123 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2015 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den 8 
september 2015, § 65 

Beslut 

Norbergs kommun antar en ändring i taxebilaga 2 för verksamhetskod 
50.1001, med årlig tillsynstid 6 timmar. 
 
 

 
Kopia till: 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 19(38) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 168 Sammanslagning av Norbergs råd för 
funktionsnedsatta/kommunala pensionärsrådet 
Dnr 2015.0221.700 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens socialutskott har föreslagit en sammanslagning av 
kommunala pensionärsrådet (KPR) och Norbergs kommuns råd för 
funktionsnedsatta (NRFF). Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till 
socialutskottet den 18 maj 2015 för förslag på reviderat reglemente för 
sammanslagningen innan beslut fattas. 
 
Socialutskottet har upprättat ett reviderat förslag på reglemente för 
NRFF/KPR. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 173 
Protokollsutdrag från socialutskottets sammanträde den 9 juni 2015, 
§ 130 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2015 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2015, 
§ 64 
Protokollsutdrag från socialutskottets sammanträde den 14 april 2015, 
§ 85 

Beslut 

1. Norbergs kommuns råd för funktionsnedsatta (NRFF) och 
kommunala pensionärsrådet (KPR) slås samman. 

2. Reglementet för sammanslagningen av NRFF och KPR 
godkänns. 

3. Det gemensamma rådet ska ändra namn till, ”Rådet för äldre och 
funktionsnedsatta” (RÄF). 

 
 

 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Sektor S 
NRFF 
KPR 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 20(38) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 169 Överenskommelse av fastighetsförsäljning 
Dnr 2015.0350.264 

Sammanfattning av ärendet 

Traume AB, ägaren till fastigheten Norberg Bruksbo 4, har vänt sig till 
kommunen om möjligheterna att få köpa del av kommunens fastighet 
Norberg, Norbergsby 50:16 för parkeringsändamål. 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har av 
kommunstyrelsens ordförande fått i uppdrag att ta fram ett erbjudande 
om överlåtelse av den kvartersmark i området som enligt gällande 
detaljplan kan överlåtas. 
 
NVK har efter förhandling med fastighetsägaren upprättat förslag till 
överlåtelse av ca 1 700 kvm genom fastighetsreglering, till en ersättning 
av 212 500 kronor. Vid prissättningen har NVK utgått från beräknat 
marknadsvärde baserat på fastighetstaxeringen för intilliggande 
kvartersmark på fastigheten Bruksbo 4, vilket är högre än kommunens 
riktpris för råmark. NVK har vid prissättningen tagit hänsyn till att 
marken är planerad och i dag fungerar huvudsakligen som parkering. 
Köparen har accepterat avtalsförslaget och tecknat detsamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 174 
Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2015 
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad av företrädare 
för Traume AB den 21 oktober 2015 

Beslut 

Försäljningen av fastigheten Norberg, Norbergsby 50:16 fullföljs. 
 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Traume AB 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 170 Anders Johanssons minnesfond 
Dnr 2014.0151.700, 2014.0186.700, 2014.0187.700 

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskottet har i SU § 3 2015 beslutat att ansöka om avveckling av 
stiftelsen Anders Johanssons minnesfond. Stiftelsen syfte är att främja 
trivseln för pensionärer och personal på Norbergs kommuns 
åldersdomshem och servicehus, idag kallat särskilt boende. 
 
Vid kontakt med Kammarkollegiet har framkommit att socialutskottet 
och kommunstyrelsen måste fatta ett beslut om att upphäva de 
föreskrifter som begränsar användningen av stiftelsens kapital. 
 
Socialförvaltningen vill efter beslut om permutation fördela kapitalet i 
Anders Johanssons minnesfond till kommunens särskilda boenden för 
äldre. Medlen ska användas till porslin och inredning för att öka trivseln 
på boendena för de äldre. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 175 
Protokollsutdrag från socialutskottet den 20 oktober 2015, § 195 
Tjänsteskrivelse, 12 oktober 2015 
Bilaga till Anders Johanssons Minnesfond 
 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige konfirmerar kommunstyrelsens beslut. 
 

 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 171 Socialutskottets stiftelser 
Dnr 2014.0151.700, 2014.0186.700, 2014.0187.700 

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskottet har i SU § 2 2015 beslutat att sluta avsätta avkastning till 
kapitalet i stiftelserna Samfond 1 och Evert Lymans fond för att på sikt 
avveckla dem. 
 
Medel från Samfond 1 ska användas för sociala ändamål i Norbergs 
kommun. Medel från Evert Lymans fond ska användas till stöd för 
personal anställd i Norbergs kommun, som genom teoretiska eller 
praktiska studier eller på annat sätt, önskar fördjupa och vidareutveckla 
sitt kunnande inom äldre- och handikappområdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 176 
Protokollsutdrag från socialutskottet den 20 oktober 2015, § 196 
Tjänsteskrivelse, 12 oktober 2015 
 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige konfirmerar kommunstyrelsens beslut. 
 

 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 172 Barn- och utbildningsutskottets stiftelser 
Dnr 2015.0025.621 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet har i BUU § 2 2015 beslutat att ansöka 
om permutation av Stiftelsen Samfond 2 och Stiftelsen John Bromans 
studiefond för att på sikt avveckla dem. Medel från Samfond 2 ska 
användas för premier och stipendier till grundskolebarn bostatta i 
Karbenning. Medel från John Bromans studiefond ska användas till 
ungdomar bosatta i Norbergs kommun som utbildar sig i ett praktiskt 
yrke. För båda stiftelserna är det svårt att få medel över till ändamålet 
efter att stiftelsernas fasta kostnader har betalats. Vid kontakt med 
Kammarkollegiet har framkommit att kommunstyrelsen måste fatta 
beslut om att upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av 
stiftelsens kapital. Det innebär att stiftelserna, efter ett beslut av 
Kammarkollegiet, kommer att kunna ta både avkastning och kapital i 
anspråk för att uppfylla stiftelsernas ändamål. Det finns då möjlighet att 
upplösa stiftelserna när kapitalet har förbrukats. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 180 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 
20 oktober, § 63 
Tjänsteskrivelse 2015-10-12 

Beslut 

Kommunfullmäktige konfirmerar kommunstyrelsens beslut. 
 

 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 173 Justering av maxtaxa 
Dnr 2015.0345.706 

Sammanfattning av ärendet 

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har ändrats och ändringen 
innebär att inkomsttaket indexeras. Den nya maxtaxan är 43 760 kr 
(tidigare 42 890 kr, ändrat 2015-07-01) och ska tillämpas från och med 
den 1 januari 2016. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens 
avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i 
motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 179 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 
20 oktober 2015, § 71 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2015 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att taxan skall börja gälla från den 1 februari 2016 
så den hinner vinna laga kraft. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Perssons ändringsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt dessa. 

Beslut 

Den nya justerade maxtaxan i Norbergs kommun införs och börjar gälla 
från den 1 februari 2016. 
 

 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 174 Uppmärksamma idrottsframgångar 
Dnr 2015.0325.805 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- idrotts- och fritidsutskottet har mottagit ett förslag att utskottet 
bör föreslå kommunfullmäktige att uppmärksamma idrottsliga 
framgångar, särskilt guldmedaljer, uppnådda av föreningar och 
idrottsutövare hemmahörande i kommunen. 
 
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 
årligen uppmärksammar idrottsutövare från Norberg som vinner SM-, 
EM-, eller VM-guld i någon gren. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 182 
Protokollsutdrag från kultur- idrotts- och fritidsutskottets sammanträde 
den 21 oktober 2015, § 47 
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2015 

Yrkanden 

Gunilla Persson (S) yrkar att uppdraget till kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag skall förtydligas genom att istället ange 
kommunfullmäktiges presidium. Kenneth Östberg (S) yrkar som tillägg 
att även OS skall anges i uppräkningen i kommunstyrelsens första 
förslagssats. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Perssons förtydligande samt Östbergs tillägg och finner att fullmäktige 
beslutat enligt dessa. 

Beslut 

Att kommunfullmäktige årligen uppmärksammar idrottsutövare från 
Norberg som vinner OS, SM-, EM-, eller VM-guld i någon gren. 
 
Att kommunfullmäktiges presidium utreder hur man i övrigt kan 
uppmärksamma framgångar i Norberg. 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktiges ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande 
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 175 Motion om assistent mot kränkande behandling i 
skolan 
Dnr 2015.0143.910 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att utreda och föreslå åtgärder som kan leda till att en 
assistent mot kränkande behandling i skolan kan inrättas inkom den 23 
mars 2015. Barn- och utbildningsutskottet har fått i uppdrag att bl.a. ge 
förslag till beslut (bifall, helt eller delvis, eller avslag) med motivering. 
 
Skolinspektionen genomförde inspektion i Norbergs kommun den 14 
och 15 april 2105. De inspekterade bland annat området Trygghet, 
studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Inspektionen påtalade 
en brist inom det området och det gällde bristande studiero i årskurs 4. 
De hade inga anmärkningar på skolans arbete mot kränkande 
behandling. Med utgångspunkt av ovanstående föreslår barn- och 
utbildningsutskottet att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 183 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 
20 oktober 2015, § 72 
Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2015 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 
2015, § 75. 

Yrkanden 

Åsa-Lena Vestling (SD) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen så den kan ta del av skolinspektionens handling 
avseende inspektion i Norbergs kommun den 14 och 15 april 2015. Kent 
Persson (V) yrkar att ärendet skall avgöras idag samt yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer först proposition på Vestlings yrkande om 
återremiss mot att ärendet avgörs idag och meddelar att fullmäktige 
beslutat avgöra frågan idag. Därefter ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag och meddelar att detta bifallits. 

Beslut 

Att avslå motionen om assistent mot kränkande behandling i skolan. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Mot beslutet att avgöra frågan idag anmäler Åsa-Lena Vestling (SD), 
Heikki Kärpälä (SD) och Johan Brevik (SD) skriftlig reservation enligt 
följande: 
 
Sverigedemokraterna Norberg, reserverar sig mot beslutet att ej införa 
assistent mot kränkande behandling i skolan. Sverigedemokraterna 
Norberg, anser att det är viktigt med en assistent i Norbergs skolor, 
Källskolan och Centralskolan, då många elever känner sig kränkta och att 
det inte alltid passar sig att prata med mentor, rektor eller annan personal 
på skolorna. Därför anser Sverigedemokraterna Norberg att en assistent 
som skulle vara på plats under hela skoltiden som eleverna lätt kan 
komma i kontakt med och få hjälp skulle vara bästa lösningen trots att 
insatser mot kränkningar redan finns men som inte fångar upp alla som 
blir kränkta.  
 

 
Kopia till: 
Stefan Vestling (SD) 
Barn-och utbildningsutskottet 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 176 Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning 
för 2014 
Dnr 2015.0351.107 
 
Thorshammars Werkstads AB har upprättat en årsredovisning för 
perioden 1 januari – 31 december 2014. Resultatet för år 2014 uppgår till 
- 3 985 kronor. Den ansamlade förlusten uppgår till - 54 208 kronor.  
 
Revisionen, som utförts av utsedd lekmannarevisor, har inte givit 
anledning till anmärkning.  
 
För att kommunfullmäktige ska ha möjlighet att ta del av Thorshammars 
Werkstads AB:s årsredovisning för 2014 före utgången av 2015, har 
kommunstyrelsens allmänna utskott beslutat att uppdra åt 
kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut angående den aktuella 
årsredovisningen.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut (ordförandebeslut) den 3 december 2015  
Allmänna utskottets protokoll den 25 november 2015 § 154  
Kommunstyrelsens protokoll den 16 november 2015 § 183 
Protokoll ordinarie bolagsstämma Thorshammars Werkstads AB den 30 
juni 2015 
Thorshammars Werkstads AB årsredovisning för 2014 

Jäv 

Ordförande Sten Nordström anmäler jäv och 1:e vice ordförande Lisa 
Bäckman tjänstgör som ordförande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s 
årsredovisning för 2014 och revisionsberättelse. 
 

 
Kopia till: 
Thorshammars Werkstads AB 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 177  Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Timmy Lundmark (M) 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Timmy Lundmark (M) befriats från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen så behöver fyllnadsval förrättas. Ärendet har 
tidigare bordlagts.  

Yrkanden 

Lars Persson (PFN) yrkar att Ulf Segerbo (M) utses till ny ersättare i 
kommunstyrelsen på Timmy Lundmarks tidigare plats.  

Beslut 

Ulf Segerbo (M) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen på Timmy 
Lundmarks tidigare plats för resterande tid av mandatperioden.  
 

 
Kopia till: 
Ulf Segerbo (M) 
Kommunstyrelsen 
Lönesektionen S Grönberg 
Valpärm 
Enhet administration 
Akten 
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§ 178  Fyllnadsval av personlig ersättare i valnämnden 
efter Timmy Lundmark (M) 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Timmy Lundmark (M) befriats från uppdraget som 
personlig ersättare i valnämnden så behöver fyllnadsval förrättas. 
Ärendet har tidigare bordlagts.  

Yrkanden 

Lars Persson (PFN) yrkar att Ulf Segerbo (M) utses till ny personlig 
ersättare i valnämnden på Timmy Lundmarks tidigare plats.  

Beslut 

Ulf Segerbo (M) utses till ny personlig ersättare i valnämnden på Timmy 
Lundmarks tidigare plats för resterande tid av mandatperioden.  
 

 
Kopia till: 
Ulf Segerbo (M) 
Lönesektionen S Grönberg 
Valpärm 
Enhet administration 
Akten 
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§ 179  Fyllnadsval av personlig ersättare i 
valberedningen efter Timmy Lundmark (M) 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Timmy Lundmark (M) befriats från uppdraget som 
personlig ersättare i valberedningen så behöver fyllnadsval förrättas. 
Ärendet har tidigare bordlagts.  

Yrkanden 

Lars Persson (PFN) yrkar att Ulf Segerbo (M) utses till ny personlig 
ersättare i valberedningen på Timmy Lundmarks tidigare plats.  

Beslut 

Ulf Segerbo (M) utses till ny personlig ersättare i valberedningen på 
Timmy Lundmarks tidigare plats för resterande tid av mandatperioden.  
 

 
Kopia till: 
Ulf Segerbo (M) 
Lönesektionen S Grönberg 
Valpärm 
Enhet administration 
Akten 
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§ 180  Fyllnadsval av ersättare i gemensamma 
hjälpmedelsnämnden efter Timmy Lundmark (M) 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Timmy Lundmark (M) befriats från uppdraget som 
ersättare i gemensamma hjälpmedelsnämnden så behöver fyllnadsval 
förrättas. Ärendet har tidigare bordlagts.  

Yrkanden 

Lars Persson (PFN) yrkar att Ulf Segerbo (M) utses till ny ersättare i 
gemensamma hjälpmedelsnämnden på Timmy Lundmarks tidigare plats.  

Beslut 

Ulf Segerbo (M) utses till ny ersättare i gemensamma 
hjälpmedelsnämnden på Timmy Lundmarks tidigare plats för resterande 
tid av mandatperioden.  
 

 
Kopia till: 
Ulf Segerbo (M) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
Lönesektionen S Grönberg 
Valpärm 
Enhet administration 
Akten 
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§ 181 Fyllnadsval av personlig ersättare i valnämnden 
efter Mattias Björlestrand (C)  
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mattias Björlestrand (C) avgått från uppdraget som 
personlig ersättare i valnämnden så behöver fyllnadsval förrättas. 
Ärendet har tidigare bordlagts. 

Yrkanden 

Stig Holmberg (C) yrkar att han utses till ny personlig ersättare i 
valnämnden på Mattias Björlestrands tidigare plats.  

Beslut 

Stig Holmberg (C) utses till ny personlig ersättare i valnämnden på 
Mattias Björlestrands tidigare plats för resterande tid av mandatperioden.  
 

 
Kopia till: 
Stig Holmberg (C) 
Lönesektionen S Grönberg 
Valpärm 
Enhet administration 
Akten 
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§ 182  Befrielse från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen, Björn Larsson Björnberg (S) 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Larsson Björnbergs (S) avsäger sig i skrivelse inkommen den 10 
november alla uppdrag i Norbergs kommun. Uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen är beslutat av fullmäktige. 

Beslut 

Björn Larsson Björnberg (S) befrias från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 

 
Kopia till: 
B Larsson Björnberg (S) 
Kommunstyrelsen 
Lönesektionen S Grönberg 
Valpärm 
Enhet administration 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 183  Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Björn Larsson Björnberg (S)  
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Björn Larsson Björnbergs (S) befrielse från uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsen så behöver fyllnadsval förrättas. 

Yrkanden 

Kenneth Östberg (S) yrkar att Thommy Ukkonen (S) utses till ny 
ersättare i kommunstyrelsen på Larsson Björnbergs tidigare plats.  

Beslut 

Thommy Ukkonen (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen på 
Larsson Björnbergs tidigare plats för resterande tid av mandatperioden. 
 

 
Kopia till: 
Thommy Ukkonen (S) 
Kommunstyrelsen 
Lönesektionen S Grönberg 
Valpärm 
Enhet administration 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 36(38) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 184  Befrielse från uppdrag som ledamot i 
Västmanland- Dalarna Miljö- och 
byggnadsnämnd, Pratima Åslund (V) 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Pratima Åslund (V) avsäger sig i skrivelse inkommen den 30 november 
uppdraget som ledamot i Västmanland- Dalarna Miljö- och 
byggnadsnämnd. Uppdraget är beslutat av fullmäktige. 

Beslut 

Pratima Åslund (V) befrias från uppdraget som ledamot i Västmanland- 
Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd. 
 

 
Kopia till: 
P Åslund (V) 
Västmanland- Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd 
Lönesektionen S Grönberg 
Valpärm 
Enhet administration 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 37(38) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 185  Fyllnadsval av ledamot i Västmanland- Dalarna 
Miljö- och byggnadsnämnd efter Pratima Åslund 
(V) 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Pratima Åslunds (V) befrielse från uppdrag som 
ledamot i Västmanland- Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd så behöver 
fyllnadsval förrättas. 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar att ärendet bordläggs. 

Beslut 

Fyllnadsvalet av ny ledamot i Västmanland- Dalarna Miljö- och 
byggnadsnämnd efter Pratima Åslund (V) för resterande del av 
mandatperioden bordläggs. 
 

 
Kopia till: 
Enhet administration 
Akten 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 38(38) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-12-07  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 186 Motion om trädbelysning vid Tingshusparken 
Dnr 2015.0390.910 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Persson (S) har inkommit med en motion om trädbelysning 
längs Engelbrektsgatan vid Tingshusparken. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 7 december 2015. 

Beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

 
Kopia till: 
Gunilla Persson (S) 
Enhet administration 
Akten 


