
 Sammanträdesprotokoll 1(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen måndagen den 9 maj kl. 16.00 – 20.15 
  

Beslutande Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V) §§ 43-80, Kenneth Östberg (S) §§ 43-
49 samt 78, Johan Brevik (SD), Gunilla Persson (S), Linnéa Landerstedt 
(S), Lars Persson (PNF) §§ 50-77, 79-83, Mats Johansson (M), Tove 
Winqvist (S) §§ 46-83, Fredrik Johansson (V) §§ 46-83, Stefan Vestling 
(SD) ordförande i behandling av § 53, Agneta Wennerström (C), Sten 
Nordström (S) deltar ej i behandling av § 53 pga jäv, Annika Hedberg 
Roth (S) §§ 43-54 samt 78, Pratima Åslund (V) §§ 50-77, 79-83, Olle 
Rahm (S), Ulf Segerbo (M), Heikki Kärpälä (SD), Nancy Ibarra (V), 
Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask (S), Henrik Dömstedt (V), 
Mikael Ladman (S), Åsa-Lena Vestling (SD), Pieternella van Beek (MP), 
ersättare Rickard Gillman (S) §§ 43-45, 50-77 samt 79-83, ersättare Jon 
Ashbourne (V), ersättare Torsten Jansson (S), ersättare Lars Gustavsson 
(PNF), ersättare Stig Bergman (V) §§ 43-49, ersättare Torsten Jansson 
(S), ersättare Ann-Marie Andersson (S)  

  

Övriga närvarande Kommunchef Hannu Högberg, administrativ chef Caroline Persson. 
Närvarande vid §§ 47, 49 och 54 se deltagarlista sid 4. 

  

Justerare Nancy Ibarra (V), Heikki Kärpälä (SD) 
  

Justeringsdatum 2016-05-16  
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 43-83 
  Caroline Persson  

 Ordförande   
  Sten Nordström §§ 43-52, 54-83 Stefan Vestling § 53 

 Justerare   
  Nancy Ibarra                          Heikki Kärpälä 
    
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2016-05-09 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-05-17 Datum då anslaget tas ned 2016-06-07 
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, enhet administration 
  

Underskrift   

 Caroline Persson, Administrativ chef 
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Innehållsförteckning 

§ 43 Ny ledamot i kommunfullmäktige 5 
§ 44 Fastställande av dagordning 6 
§ 45 Inkomna medborgarförslag 7 
§ 46 Medborgarförslag om förbudsändring på del av Kastenhofsvägen 8 
§ 47 Samverkansorganens föredragning av årsredovisningar 2015 9 
§ 48 Allmänhetens frågestund om samverkansorganens årsredovisningar 10 
§ 49 Föredragning av Norberg kommuns årsredovisning 11 
§ 50 Allmänhetens frågestund om Norberg kommuns årsredovisning 12 
§ 51 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning 2015 för 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden 13 
§ 52 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning 2014 för 

Västmanland-Dalarna lönenämnd 14 
§ 53 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning 2015 för 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 15 
§ 54 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning 2014 för 

Norbergs kommun 16 
§ 55 Modell för en bättre styrning av FAHNS-kommunernas 

samverkansorgan 17 
§ 56 Hantering av över- och underskott 2015 18 
§ 57 Norra Västmanlands Utbildningsförbund – begäran om extra medel 

för 2016 22 
§ 58 Motion om riksfärdtjänst 23 
§ 59 Motion om parkeringstillstånd för hemtjänstens tjänstebilar 25 
§ 60 Anmälan om att beredningen av två medborgarförslag inte kan 

avslutas inom ett år 26 
§ 61  Anmälan om att beredningen av två motioner inte kan avslutas inom 

ett år 27 
§ 62 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 
§ 63 Tilläggsbudget för barn- och utbildningsutskottet 29 
§ 64  Interpellation om viss möjlighet till bostad 30 
§ 65 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Kent Christensen (S) 31 
§ 66 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Mikael Bolinder (M) 32 
§ 67 Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Mikael Bolinder (M) 33 
§ 68 Fyllnadsval av ledamot i valnämnden efter Mikael Bolinder (M) 34 
§ 69 Fyllnadsval av ersättare till Coompanion/kooperativ utveckling 

Västmanland efter Mikael Bolinder (M) 35 
§ 70 Fyllnadsval av god man för landsbygdsförhållanden enligt 

fastighetsbildningslagen efter Mikael Bolinder (M) 36 
§ 71 Fyllnadsval av personlig ersättare i Mälardalsrådet efter Mikael 

Bolinder (M) 37 
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§ 72 Fyllnadsval av direktionsledamot i Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund efter Mikael Bolinder (M) 38 

§ 73 Fyllnadsval av personlig ersättare för styrelseledamot i 
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland ekonomisk förening efter 
Mikael Bolinder (M) 39 

§ 74 Fyllnadsval av ersättare för styrelseledamot i Vafab Miljö AB efter 
Mikael Bolinder (M) 40 

§ 75 Eventuella övriga valärenden 41 
§ 76 Motion om att låta politiker ta ansvar för invandringspolitiken 42 
§ 77 Eventuella övriga motioner 43 
§ 78 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående rapport 

från skolverket 44 
§ 79 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 

kommunens skolskjutsavtal 45 
§ 80 Eventuella övriga inkomna interpellationer och frågor 46 
§ 81 Fullmäktigeforum, föredragning och diskussion om nytt styrsystem 

för Norbergs kommun 47 
§ 82 Eventuella extra ärenden 48 
§ 83 Anmälningsärenden 49 
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Föredraganden, § 47Föredragning av samverkansorganens årsredovis-
ningar för 2015 

 
Gemensamma Hjälpmedelsnämnden: 
Kenneth Östberg 
 
Västmanland-Dalarna lönenämnd: 
Margaretha Espås lönechef, Åsa Eriksson (S) styrelseledamot 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund: 
Stig Bergman (V) ordförande, Harold Nilsson förbundschef 
 
Norra Västmanlands ekonominämnd: 
Karolina Berglund ekonomichef 
 
 

Föredraganden § 49 

Kommunstyrelsen och allmänna utskottet: 
Åsa Eriksson (S) kommunstyrelsens ordförande, Kent Persson (V) allmänna 
utskottets ordförande, Hannu Högberg kommunchef 
 
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott: 
Ingrid Nord sektorchef 
 
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott: 
Elizabeth Pettersson (S) ordförande, Ulf Öhman tf. områdeschef 
 
Kommunstyrelsens socialutskott: 
Annika Hedberg Roth (S) ordförande 
 
 

Föredragande § 54 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och årsre-
dovisning 2015 för Norbergs kommun 

Representant från revisionen: LilliAnn Källermark, ordförande. Från revis-
ionen närvarade också Eva Hölke. 
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§ 43 Ny ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr 2016.0002.911 
 
Ordförande meddelar att länsstyrelsen den 21 mars 2016 utsett ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Mikael Bolinder (M). Länsstyrelsen har inkommit 
med protokoll den 23 mars 2016. 
 
Ny ledamot är Mats Johansson (M). 
 
 

 
Kopia till: 
 
- 
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§ 44 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs utan tillägg och/eller ändringar. 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 
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§ 45 Inkomna medborgarförslag 
Dnr 2016.0102.914, 2016.0124.914 

Sammanfattning av ärendet 

Sari Elsilä har inkommit med ett medborgarförslag om att restaurera kommu-
nens vapen i mosaik, som tidigare var uppsatt på den nu rivna busskiosken. 
 
Pensionärsföreningarna i Norberg har inkommit med ett medborgarförslag 
om att kommunen ska ge pensionärerna gratis halkskydd, broddar för att 
minimera halkolyckorna när det är vinterväglag. 
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Sari Elsilä angående restauration av kommunens va-
pen i mosaik, inkom den 15 mars 2016. 
 
Medborgarförslag från pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF angå-
ende gratis halkskydd till pensionärerna, inkom den 24 mars 2016. 
 

Beslut 

Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 46 Medborgarförslag om förbudsändring på del av 
Kastenhofsvägen 
Dnr 2015.0334.914 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om förbudsändring på del av Kastenhofsvägen har kommit 
in till kommunfullmäktiges sammanträde i Norberg.  
 
Medborgarförslaget har remitterats till Norra Västmanlands Kommunaltek-
nikförbund (NVK) och till Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd 
(V-Dala Miljö- och bygg). 
 
NVK föreslår att medborgarförslaget avslås. V-Dala Miljö- och bygg avstår 
från att lämna yttrande.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 34. 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 37. 
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnds sammanträdesprotokoll 
den 1 mars 2016, § 27. 
NVK:s sammanträdesprotokoll den 28 januari 2016, § 39. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, daterad den 12 januari 2016. 
Medborgarförslag från Torbjörn Norgren, inkom den 16 oktober 2015. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
 

 
Kopia till: 
 
Torbjörn Norgren 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) 
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd (V-Dala Miljö- och bygg) 
Akten 
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§ 47 Samverkansorganens föredragning av årsredovis-
ningar 2015 
 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlas samverkansorganens års-
redovisningar för 2015. Med anledning av det har representanter för respek-
tive samverkansorgan inbjudits för att kort föredra respektive årsredovisning. 
Föredragning från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR), Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) samt Tillväxtgruppens (TVG) 
behandlas på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.  
 
 
 

 
Kopia till: 
- 
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§ 48 Allmänhetens frågestund om samverkansorganens 
årsredovisningar 
 

Sammanfattning av ärendet 

I fullmäktiges arbetsordning 25 § anges att allmänheten ska beredas tillfälle att 
ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige behandlar årsredovis-
ningen samt vid fullmäktiges behandling av årsredovisning och budget för 
kommunalförbund där kommunen är medlem.  
 
Allmänhetens frågestund ska hållas, innan fullmäktige behandlar det ärende 
där frågor från allmänheten får förekomma. 
 
Med anledning av det hålls allmänhetens frågestund inför fullmäktiges be-
handling av samverkansorganens årsredovisningar för 2015. 
 
Inga frågor ställs från allmänheten. 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 11(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 49 Föredragning av Norberg Kommuns årsredovisning  
Dnr 2016.0005.942 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträdet behandlas kommunens årsredovisning för 2015. Med an-
ledning av det har representanter för kommunstyrelsen och utskotten inbju-
dits till detta tillfälle för att kort föredra årsredovisningen. 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 
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§ 50 Allmänhetens frågestund om Norberg kommuns 
årsredovisning 
Dnr 2016.0005.942 

Sammanfattning av ärendet 

I fullmäktiges arbetsordning 25 § anges att allmänheten ska beredas tillfälle att 
ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige behandlar årsredovis-
ningen. 
 
Allmänhetens frågestund ska hållas, innan fullmäktige behandlar det ärende 
där frågor från allmänheten får förekomma. 
 
Med anledning av det hålls allmänhetens frågestund inför fullmäktiges be-
handling av kommunens årsredovisning för 2015. 
 
Inga frågor från allmänheten ställs. 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 13(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 51 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och årsredo-
visning 2015 för Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
Dnr 2016.0100.701 
 

Sammanfattning av ärendet 

Gemensamma hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2015 visar ett posi-
tivt utfall. Efter återbetalning av 587,7 tkr enligt fördelningsnyckel uppvisas 
ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 21. 
Gemensamma hjälpmedelsnämndens sammanträdesprotokoll den 26 februari 
2016, § 9. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Att bevilja ansvarsfrihet för Norbergs kommuns förtroendevalda i Ge-

mensamma hjälpmedelsnämnden 2015. 
2. Att godkänna årsredovisning för Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

2015. 

Notering till protokollet 

Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden. 
 
 
 

 
Kopia till: 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
Akten 
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§ 52 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och års-
redovisning 2014 för Västmanland-Dalarna löne-
nämnd 
Dnr 2016.0006.942 

Sammanfattning av ärendet 

Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för 2015 visar ett överskott 
på 317 623 kr. Anledningen till överskottet beror på reglering av semesterlö-
neskulden och ökade intäkter. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 22. 
Västmanland-Dalarna lönenämnds Årsredovisning 2015 inkommen  
den 8 mars 2016. 
Västmanland-Dalarna lönenämnds sammanträdesprotokoll den 19 februari 
2016, § 02. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Att bevilja ansvarsfrihet för Norbergs kommuns förtroendevalda i Väst-

manland-Dalarna lönenämnd 2015. 
2. Att godkänna årsredovisning för Norra Västmanland-Dalarna lönenämnd 

för 2015. 

Notering till protokollet 

Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Västmanland-
Dalarna lönenämnd. 
 
 

 
Kopia till: 
Västmanland-Dalarna lönenämnd 
Akten 
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§ 53 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och års-
redovisning 2015 för Norra Västmanlands Kommu-
nalteknikförbund 
Dnr 2016.0089.301 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) årsredovisning för 
2015 redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 15,3 Mkr. För Nor-
bergs del uppgår överskottet till 5,45 Mkr. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 23. 
Revisionsberättelse för 2015 inkommen den 5 april 2016. 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för 2015, 
inkommen den 3 mars 2016. 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll den 
25 februari 2016, § 46. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Att bevilja ansvarsfrihet för Norberg kommuns förtroendevalda i Norra 

Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) för 2015. 
2. Att godkänna årsredovisning för Norra Västmanlands Kommunalteknik-

förbund för 2015. 
 

Notering till protokollet 

Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Norra Västman-
lands Kommunalteknikförbund. 
 
Under § 53 träder andre vice ordförande, Stefan Vestling, in som ordförande 
i stället för Sten Nordström. 
 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 
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§ 54 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och 
årsredovisning 2015 för Norbergs kommun 
Dnr 2016.0005.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram ett förslag till årsre-
dovisning för Norbergs kommun 2015. 
 
Norbergs kommun redovisar ett resultat på 5,3 Mkr. I resultatet ingår återbe-
talning av premier på arbetsmarknadsförsäkringar från AFA/Fora om 2,4 
Mkr, som klassificeras som en jämförelsestörande post, samt 3,1 Mkr i tillfäl-
liga statsbidrag för flyktingmottagande (1/13 av bidraget på 40,6 Mkr). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 24. 
Årsredovisning 2015 för Norbergs kommun, inkommen den 23 mars 2016. 
Delegationsbeslut, kommunstyrelsens ordförande ”Förslag till kommunsty-
relsen – kommunfullmäktige föreslås besluta att Norbergs kommuns årsre-
dovisning för 2015 godkänns, daterat den 24 mars 2016. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Norbergs kommunstyrelse med utskott och beredningar och enskilda 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvalt-
ning med revisionens utlåtande om ansvarsfrihet som motivering. 

2. Norberg kommuns årsredovisning för 2015 godkänns. 
 

Notering till protokollet 

Vid ärendets behandling deltar inte styrelseledamöter och ersättare. 
 
 

 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 
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§ 55 Modell för en bättre styrning av FAHNS-
kommunernas samverkansorgan 
Dnr 2015.0196.106 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommuns utvecklingsstrateg har på uppdrag av FAHNS-
kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg lagt 
fram förslag till hur kommunerna inom FAHNS-samverkan bättre kan styra, 
granska och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs genom samverkan i 
gemensam nämnd eller kommunalförbund, samt även inkluderande verksam-
het inom Tillväxtgruppen i Norra Västmanland (TVG) och samordningsför-
bund. Förslagen presenteras i utredningen ”FAHNS-kommunerna framför 
styret”. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 33. 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 33. 
FAHNS-kommunerna framför styret, daterad februari 2016. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
 

- Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen i utredningen 
”FAHNS-kommunerna framför styret”.  

- Verkställigheten av utredningen påbörjas under 2016 och slutförs un-
der 2017. 

- Norbergs kommun från och med 2017 avsätter 100 tkr per år för att 
fullgöra kommunens åtagande i enlighet med utredningens förslag. 

 
 

 
Kopia till: 
Avesta kommun 
Fagersta kommun 
Hedemora kommun 
Skinnskattebergs kommun 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 
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§ 56 Hantering av över- och underskott 2015 
Dnr 2016.0181.942 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten 
Barn- och utbildningsutskottet äskar att inte behöva täcka underskottet om 2 
275 tkr under år 2016. Utskottet hänvisar bland annat till kostnadsökningar 
till följd av väsentligt högre elevantal än budgeterat. 
 
Lönenämnden har inkommit med ansökan om att få medföra 2015 års över-
skott på 318 tkr till 2016. Norbergs kommuns andel av överskottet uppgår till 
27 tkr. Medlen ska användas till att tillfälligt öka bemanningen, bland annat då 
antalet bearbetade löner har ökat samtidigt som bemanningen har minskats. 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) hemställer om till-
äggsanslag för år 2016 på 2 950 kr för extra beläggningsunderhåll med anled-
ning av fiberutrullning. Beloppet motsvarar gatuverksamhetens budgetöver-
skott för år 2015. 
 
Investeringsbudgeten 
Barn- och utbildningsutskottet önskar överföra ej förbrukade investerings-
medel om 182 tkr. Huvudorsaken till att inte hela anslaget har förbrukats är 
att inredning och möbler till en ny avdelning på Blåsippans förskola levereras 
först i februari 2016. 
 
NVK begär överföring av investeringsmedel till år 2016, i årsredovisningen 
redovisat som ofördelat med 3 012 tkr, att disponeras huvudsakligen enligt 
följande: 
Energieffektiviseringar 2049 tkr 
Ombyggnad gatubelysning 341 tkr 
Oförutsett/ofördelat 622 tkr 
 
Därutöver vill NVK föra över investeringsmedel för pågående investeringar 
för totalt 14 329 tkr enligt sammanställning i NVK:s internbokslut. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunfullmäktige reserverar, i avvaktan på ianspråktagande, 2 950 
tkr i kommunens budgeterade resultat för år 2016 för asfaltering i en-
lighet med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds äskande.  
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2. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2016 för på-
gående ej avslutade investeringar för sammanlagt 14 329 tkr enligt 
sammanställning i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds in-
ternbokslut.  

3. Socialutskottets redovisade underskott godkänns och täcks av de till-
fälliga extra pengar som kommunen fått för det ökade flyktingmotta-
gandet.  

4. Barn- och utbildningsutskottets äskande om att inte behöva täcka 
2015 års underskott om 2 275 tkr under 2016 bifalls med hänvisning 
till det exceptionella läget med bland annat väsentligt högre elevantal 
än budgeterat. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsutskottets äs-
kande om att få medföra kvarstående investeringsmedel om 182 tkr 
till 2016 bifalls. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att Norra Västmanlands Utbildnings-
förbunds underskott täcks i första hand av eget kapital. Resterande 
underskott täcks till 50% av ägarkommunerna enligt sedvanlig fördel-
ningsnyckel och 50% av förbundet under perioden 2017–2019. 

7. Kommunfullmäktige bifaller Västmanland-Dalarna lönenämnds äs-
kande om att medföra överskottet på 318 tkr 2015 till 2016, varav 27 
tkr avser Norbergs kommun. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att 140 tkr avsätts för att anpassa 6 kom-
munala busshållplatser med förhöjd kantsten så att av- och påstigning 
fungerar i samband med bussars ”nigning” enligt Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbunds kartläggning. 

9. Att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund får föra över in-
vesteringsmedel som avser energieffektiviseringar med 2,7 Mkr samt 
0,3 Mkr för gatubelysning till 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016, § 25. 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 23 mars 2016, § 22. 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 14 december 2015 § 208. 
Begäran om överflytt av investeringsmedel, ordförandebeslut, barn- och ut-
bildningsutskottet daterat den 4 mars 2016. 
Äskande om att inte behöva täcka resultatet 2015 under 2016, ordförande- be-
slut, barn- och utbildningsutskottet daterat den 4 mars 2016. 
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Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) yrkar att punkt nummer 6 som avser täckande av underkott 
för Norra Västmanlands Utbildningsförbunds lyfts bort från förslaget för att 
hanteras i samband med att NVUs årsredovisning behandlas på nästkom-
mande kommunfullmäktigesammanträde den 20 juni 2016 och i övrigt bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Erikssons yrande och finner att kommun-
fullmäktige beslutat enligt detsamma.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
 

- Kommunfullmäktige reserverar, i avvaktan på ianspråktagande, 2 950 
tkr i kommunens budgeterade resultat för år 2016 för asfaltering i en-
lighet med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds äskande.  

- Kommunfullmäktige överför investeringsmedel till år 2016 för på-
gående ej avslutade investeringar för sammanlagt 14 329 tkr enligt 
sammanställning i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds in-
ternbokslut.  

- Socialutskottets redovisade underskott godkänns och täcks av de till-
fälliga extra pengar som kommunen fått för det ökade flyktingmotta-
gandet.  

- Barn- och utbildningsutskottets äskande om att inte behöva täcka 
2015 års underskott om 2 275 tkr under 2016 bifalls med hänvisning 
till det exceptionella läget med bland annat väsentligt högre elevantal 
än budgeterat. 

- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsutskottets äs-
kande om att få medföra kvarstående investeringsmedel om 182 tkr 
till 2016 bifalls. 

- Kommunfullmäktige bifaller Västmanland-Dalarna lönenämnds äs-
kande om att medföra överskottet på 318 tkr 2015 till 2016, varav 27 
tkr avser Norbergs kommun. 

- Kommunfullmäktige beslutar att 140 tkr avsätts för att anpassa 6 kom-
munala busshållplatser med förhöjd kantsten så att av- och påstigning 
fungerar i samband med bussars ”nigning” enligt Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbunds kartläggning. 

- Att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund får föra över in-
vesteringsmedel som avser energieffektiviseringar med 2,7 Mkr samt 
0,3 Mkr för gatubelysning till 2017. 
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- Den punkt som avser täckande av underkott för Norra Västmanlands 
Utbildningsförbunds lyfts bort från förslaget för att hanteras i sam-
band med att NVUs årsredovisning behandlas på nästkommande 
kommunfullmäktigesammanträde den 20 juni 2016. 

 
 
 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Kommunstyrelsens socialutskott 
Kommunstyrelsens Barn- och utbildningsutskott 
Västmanland-Dalarnas lönenämnd 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 57 Norra Västmanlands Utbildningsförbund – begäran 
om extra medel för 2016 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har begärt extra medel från 
medlemskommunerna på grund av en ökning av nyanlända under 2015. Det 
totala beloppet NVU begär är 5 030 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har tillsammans med övriga medlemskom-
muners kommunstyrelseordföranden enats om att tilldela NVU totalt 2,5 
mkr. Beloppet fördelas mellan medlemskommunerna enligt sedvanlig fördel-
ningsnyckel, vilket för Norbergs del innebär 0,7 mkr. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå extra medel till Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund, motsvarande Norbergs kommuns andel 
av den tilldelning om totalt 2,5 mkr som medlemskommunerna enats om och 
som för Norberg innebär 0,7 mkr. 
Anslaget finansieras med de extra pengar som kommunen tilldelats för flyk-
tingmottagandet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 32. 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 32. 
NVU:s förbundschefs skrivelse avseende begäran om extra medel från med-
lemskommunerna, inkom den 3 februari 2016. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
- Att anslå extra medel till Norra Västmanlands Utbildningsförbund, mot-

svarande Norbergs kommuns andel av den tilldelning om totalt 2,5 mkr 
som medlemskommunerna enats om, vilket för Norberg innebär 0,7 mkr. 

- Anslaget finansieras med de extra pengar som kommunen tilldelats av 
regeringen för flyktingmottagandet. 

 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) 
Norra Västmanlands Ekonominämnd (NVE) 
Akten 
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§ 58 Motion om riksfärdtjänst 
Dnr 2015.0197.910 

Sammanfattning av ärendet 

I inkommen motion om riksfärdtjänst föreslås att kommunen ser över regler-
na om ansökningstiden för riksfärdtjänst så att första ansökningstillfället är 
tre veckor och efterföljande ansökningar inte behöver ta mer än en vecka att 
handlägga från och med ansökan inkommer till kommunen.  
 
Socialutskottet föreslog den 15 september 2015 att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå förslaget om förändringar i reglerna gällande tid 
för handläggning av ansökan om riksfärdtjänst. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade motionen till socialutskottet för att titta på 
om ansökningstiden på kortare färdtjänstresor (runt 10 mil) kan kortas ner till 
en vecka och inte tre veckor som reglerna säger nu.  
 
Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
avslå förslaget helt om förändringar i reglerna gällande tid för handläggning 
av ansökan om riksfärdtjänst med motiveringen att handläggningsprocessen 
kräver samma tidsåtgång oberoende av resans längd.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016, § 26. 
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 16 februari 2016, § 42. 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 oktober 2015, § 145. 
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 15 september 2015, § 178. 
Tjänsteskrivelse den 1 september 2015. 
Motion om riksfärdtjänst, inkommen den 6 maj 2015. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 

Reservationer 

Åsa-Lena Vestling (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 24(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

 
 
Kopia till: 
 
Motionären, Fredrik Johansson 
Socialutskottet 
Akten 
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§ 59 Motion om parkeringstillstånd för hemtjänstens 
tjänstebilar 
Dnr 2015.0270.910 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om parkeringstillstånd för hemtjänstens tjänstebilar har inkommit 
till kommunfullmäktiges sammanträde i Norberg. Anledningen är att hem-
tjänsten kan undvika att få parkeringsböter genom att ha parkeringstillstånd. 
 
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen helt med motiveringen att hemtjänstens tjänstebilar kan för-
sämra eller hindra framkomligheten för utryckningsfordon och funktionsned-
satta i vissa områden. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanaträdesprotokoll den 12 april 2016, § 27. 
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 16 februari 2016, § 43. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2016. 
Motion om parkeringstillstånd för hemtjänstens tjänstebilar. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Reservationer 

 
Åsa-Lena Vestling (SD), Stefan Vestling SD), Johan Brevik (SD) och Heikki 
Kärpälä (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

 
Kopia till: 
 
Sverigedemokraterna 
Socialutskottet 
Akten 
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§ 60 Anmälan om att beredningen av två medborgarför-
slag inte kan avslutas inom ett år 
Dnr 2015.0259.914, 2015.0296.914 

Sammanfattning av ärendet 

Om beredningen av ett medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från 
det att ett medborgarförslag väcktes ska detta och vad som har framkommit 
vid beredningen skriftligen anmälas till fullmäktige inom samma tid (kom-
munfullmäktiges arbetsordning § 31b). Samtidigt ska det beredande organet 
ansöka om förlängd tid för beredning hos fullmäktige. Fullmäktige får efter 
ansökan besluta om högst sex månader förlängd tid för beredning.  
 
Beredningen av två medborgarförslag som kom in under 2015 riskerar att inte 
kunna avslutas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 35. 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 38. 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2016. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan om att beredningen av 

följande medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år: 
- medborgarförslag om Pride flagga utanför kommunhuset 
- medborgarförslag om cykel/promenadväg till Lillsjön 

Kommunfullmäktige har även tagit del av vad som framkommit vid 
beredningen av dessa medborgarförslag.  

 
2. Kommunfullmäktige medger förlängd tid för beredning av ovan angivna 

medborgarförslag. Förlängd tid medges längst till och med den 26 sep-
tember 2016. 

 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 27(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 61  Anmälan om att beredningen av två motioner inte 
kan avslutas inom ett år 
Dnr 2015.0271.910, 2015.0272.910 

Sammanfattning av ärendet 

Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från det att 
motionen väcktes ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
skriftligen anmälas till fullmäktige inom samma tid (kommunfullmäktiges 
arbetsordning § 31b). Samtidigt ska det beredande organet ansöka om för-
längd tid för beredning hos fullmäktige. Fullmäktige får efter ansökan besluta 
om högst sex månader förlängd tid för beredning.  
 
Beredningen av två motioner som kom in under 2015 riskerar att inte kunna 
avslutas inom ett år från det att motionerna väcktes. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 36. 
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 17 och 22 mars 2016, § 39. 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2016. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan om att beredningen av 

följande motioner inte kan avslutas inom ett år: 
- motion om skateboardplats 
- motion om kolonilotter 
Kommunfullmäktige har även tagit del av vad som framkommit vid 
beredningen av dessa motioner.  

2. Kommunfullmäktige medger förlängd tid för beredning av ovan an-
givna motioner. Förlängd tid medges längst till och med den 26 sep-
tember 2016. 

 
 

 
Kopia till: 
 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 62 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) 
Dnr 2015.0179.700 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För kvartal 
fyra 2015 finns fyra icke verkställda beslut att rapportera. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 28. 
Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 26 januari 2016, § 25. 
Tjänsteskrivelse, 18 januari 2016. 
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, IVO, Rapportering till 
kommunfullmäktige av icke verkställda beslut. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut som 
lämnats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt kommunens revi-
sorer. 
 
 

 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Akten 
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§ 63 Tilläggsbudget för barn- och utbildningsutskottet 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Den demografiska modellen medför en eftersläpning som för barn- och ut-
bildningsutskottet inneburit att de blivit underkompenserade i budgeten för 
2016. 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt följande: 
1. Barn- och utbildningsutskottets budget för år 2016  

- utökas med 3,1 mkr för att kompensera för eftersläpningseffekt i den 
demografiska modellen. 

- utökas med 1,3 mkr för att täcka personalkostnader för den nyöpp-
nade förskoleavdelningen, Blåsippan. 

- utökas med 0,5 mkr från och med 2016 för att täcka ökade kostnader 
för busskort till skolelever. 

- den del av det tillfälliga statsbidraget avseende stort antal asylsökande 
elever, som ännu ej har reserverats, ska tillfalla barn- och utbildnings-
utskottet. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande: 
- Kostnaden för trafikplanerare, ca 0,3 mkr per år, ska från och med 

2016 belasta kommunfullmäktiges anslag för kollektivtrafik. Kom-
munfullmäktiges anslag för kollektivtrafik utökas med 0,3 mkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 12 april 2016, § 48. 
Allmänna utskottets protokoll 17 och 22 mars 2016 § 46. 
Planeringsförutsättningar 2017–2019, daterad den 11 mars 2016. 

Beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för trafikplanerare, ca 0,3 
mkr per år, från och med 2016 ska belasta kommunfullmäktiges an-
slag för kollektivtrafik. Kommunfullmäktiges anslag för kollektivtrafik 
utökas med 0,3 mkr. 

- Utökning av budget för barn- och utbildningsutskottet finansieras av 
de tillfälliga extra medel kommunen tilldelats av regeringen. 

 

 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 
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§ 64  Interpellation om viss möjlighet till bostad 
Dnr 2016.0080.915 

Sammanfattning av ärendet 

Tove Winqvist (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om viss möjlighet till bostad. 
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att hon överlämnar interpellations-
besvarandet till ordföranden i Norra Västmanlands Kommunalteknikför-
bund. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 7 mars 2016, § 41. 
Interpellation inkommen den 4 mars 2016. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade bordlägga frågan till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 juni då ordföranden i Norra Västmanlands Kommunal-
teknikförbund, Stig Bergman, inte var närvarade då punkten behandlades. 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Tove Winqvist (S) 
Åsa Eriksson (S) 
Stig Bergman (V) 
Akten 
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§ 65 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Kent 
Christensen (S) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Kent Christensen (S) befriats från uppdraget som leda-
mot i kommunstyrelsen så behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Torsten Jansson (S) yrkar Jimmie Fredriksson som ledamot i kommunstyrel-
sen. 
 

Beslut 

Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses i fyllnadsval Jimmie Fredriksson (S) 
Norberg som ledamot i kommunstyrelsen för återstående del av mandat-
perioden 2015–2018. 
 
 
 

 
Kopia till: 
 
Den valde, Jimmie Fredriksson 
Enhet administration 
Valpärmen 
Akten 
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§ 66 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter 
Mikael Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som leda-
mot i kommunstyrelsen behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar sig själv, Ulf Segerbo, som ledamot i kommunstyrel-
sen. 
 

Beslut 

Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses i fyllnadsval Ulf Segerbo (M) 
Norberg som ledamot i kommunstyrelsen för återstående del av mandat-
perioden 2015–2018. 
 
 
 

 
Kopia till: 
Den valde, Ulf Segerbo 
Enhet administration 
Valpärmen 
Akten 
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§ 67 Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Mikael 
Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M)befriats från uppdraget som leda-
mot i valberedningen behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar på bordläggning. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av ledamot i 
valberedningen. 
 
 
 

 
Kopia till: 
 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 68 Fyllnadsval av ledamot i valnämnden efter Mikael 
Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som leda-
mot i valnämnden behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar på bordläggning. 
 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av ledamot i 
valnämnden. 
 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 35(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 69 Fyllnadsval av ersättare till Coompanion/kooperativ 
utveckling Västmanland efter Mikael Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som ersät-
tare i Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland behöver fyllnadsval 
förrättas 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar på bordläggning. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av ersättare i 
Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 36(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 70 Fyllnadsval av god man för landsbygdsförhållanden 
enligt fastighetsbildningslagen efter Mikael Bolinder 
(M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som god 
man för landsbygdsförhållanden enligt fastighetsbildningslagen behöver fyll-
nadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar på bordläggning. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av god man för 
landsbygdsförhållanden enligt fastighetsbildningslagen. 
 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 37(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 71 Fyllnadsval av personlig ersättare i Mälardalsrådet 
efter Mikael Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som per-
sonlig ersättare i Mälardalsrådet behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar på bordläggning. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av personlig 
ersättare i Mälardalsrådet. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 38(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 72 Fyllnadsval av direktionsledamot i Norra Västman-
lands Utbildningsförbund efter Mikael Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som 
direktionsledamot i Norra Västmanlands Utbildningsförbund behöver fyll-
nadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar på bordläggning. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av direktions-
ledamot i Norra Västmanlands Utbildningsförbund. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 39(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 73 Fyllnadsval av personlig ersättare för styrelseledamot 
i Tillväxtgruppen i Norra Västmanland ekonomisk 
förening efter Mikael Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som per-
sonlig ersättare för styrelseledamot i Tillväxtgruppen i Norra Västmanland 
ekonomisk förening behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar på att fråga om fyllnadsval som personlig ersättare för 
styrelseledamot i Tillväxtgruppen (TVG) i Norra Västmanland ekonomisk 
förening utgår med anledning av att Norbergs kommun beslutat lämna TVG 
från och med 1 januari 2017. 
 
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att kommunfull-
mäktige beslutat i enlighet med förslaget. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte förrätta fyllnadsval som personlig ersät-
tare för styrelseledamot i Tillväxtgruppen (TVG) i norra Västmanland eko-
nomisk förening. 
 
 

 
Kopia till: 
Tillväxtgruppen i norra Västmanland 
Enhet administration 
Valpärmen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 40(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 74 Fyllnadsval av ersättare för styrelseledamot i Vafab 
Miljö AB efter Mikael Bolinder (M) 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdrag som ersättare 
för styrelseledamot i Vafab Miljö AB behöver fyllnadsval förrättas. 
 

Yrkanden 

Ulf Segerbo (M) yrkar på bordläggning. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga fråga om fyllnadsval av ersättare för 
styrelseledamot i Vafab Miljö AB. 
 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 41(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 75 Eventuella övriga valärenden 
Dnr  
 
 
Inga övriga valärenden föreligger. 
 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 42(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 76 Motion om att låta politiker ta ansvar för invand-
ringspolitiken 
Dnr 2016.0146.910 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) i Norberg har inkommit med en motion om att 
låta politiker ta ansvar för invandringspolitiken. 
 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 14 april 2016. 
 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 43(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 77 Eventuella övriga motioner 
Dnr  
 
 
Det finns inga övriga motioner att behandla vid mötet. 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 44(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 78 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående rapport från skolverket 
Dnr 2016.0148.915 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa-Lena Vestling (SD) har inkommit med en interpellation till kommunsty-
relsens ordförande där rapport från skolverket för genomförd undersökning i 
skolorna om arbetssituation, mobbing osv efterfrågas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) besvarar interpellationen 
och meddelar att den efterfrågade rapporten är offentlig och finns tillgänglig 
på skolkansliet sedan maj månad 2015. Rapporten behandlades på Barn- och 
utbildningsutskottet den 26 maj 2015. 
 
Åsa-Lena Vestling (SD) förklarar sig nöjd med svaret. 
 
 
 

 
Kopia till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 45(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 79 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående kommunens skolskjutsavtal 
Dnr 2016.0147.915 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Vestling (SD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande angående kommunens skolskjutsavtal. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) besvarar interpellationen 
och redogör för ansvarsförhållanden i samband med planering och upphand-
ling av skolskjuts enligt gällande skolskjutsavtal. 
 
Stefan Vestling (SD) förklarar sig nöjd med svaret. 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 46(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 80 Eventuella övriga inkomna interpellationer och 
frågor 
Dnr  
 
 
Inga övriga interpellationer och frågor finns att behandla. 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 47(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 81 Fullmäktigeforum, föredragning och diskussion om 
nytt styrsystem för Norbergs kommun 
Dnr 2016.0121.900 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Hannu Högberg presenterar förslag till nytt styrsystem för 
Norbergs kommun och inbjuder till dialog om detta vid mötet. 
 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 48(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 82 Eventuella extra ärenden 
Dnr  
 
Inga extra ärenden finns att hantera. 
 
 
 

 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 49(49) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-05-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 83 Anmälningsärenden 
Dnr  
 
 
Åsa Eriksson meddelar muntligt att den lukt av brandrök som finns i 
Norberg under kvällen beror på planerad naturvårdande bränning.  
 
 
 

 
Kopia till: 
- 
 
 
 
 


