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Ordförande Sten Nordström (S), Asa Eriksson (S), Kent Persson 
(V), Kenneth Östberg (S), Gunilla Persson (S), Lisa Bäckman 
(V), Linnea Landerstedt (S), Putte Dahlström (PNF), Mats 
Johansson (M), Tove Winqvist (S), Fredrik Johansson (V), 
Stefan Vestling (-), Agneta Wennerström (C), Annika Hedberg 
Roth (S), Pratima Aslund (V), Lars Gustavsson (PNF), Nancy 
Ibarra (V), Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask (S), Henrik 
Dömstedt (V), Stig Holmberg (C), Åsa-Lena Vestling (SD), 
Eva Pålsson (S), Pieternella van Beek (MP), Jimmy Koivisto (V), 
Ann-Marie Andersson (L), Rickard Gillman (S), Torsten Jansson 
(S), Arne Pettersson (S) §§ 43-50, Jon Ashbourne (V) 55 43, 48, 
50, Christer Hedberg (PNF) § 43 

Plats och tid 

Beslutande 

Justerare 	 Mats Johansson (M) och Tove Winqvist (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokoll 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2017-05-08 

2017-05-17 Datum då anslaget tas ned 2017-06-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Närvarande ersättare 

Övriga närvarande 

Sammanträdesprotokoll 	2(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

Arne Pettersson (S) 
Jon Ashbourne (V) 
Karin Hurtig (V) 
Stig Bergman (V) 
Christer Hedberg (PNF) 

Sara Dahlin, kommunsekreterare 
Hannu Högberg, kommunchef 
Caroline Persson, administrativ chef 
Eva Hölke, revisionen 
LilliAnn Källermark, revisionen 
Daniel Magnusson, besökslivs- och näringslivschef 
Teemu Sulin, ordförande i Södra Dalarnas 
räddningstjänstförbund 
Arne Hjorth, förvaltningschef Västmanlands-Dalarnas miljö- och 
byggnadsförvaltning 
Peter Håkansson, förbundschef Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund 
Karolina Berglund, ekonomichef 
Mats Berglund, förbundschef Norra Västmanlands 
utbildningsförbund 
Mattias Björlestrand, revisionen 
Johanna Odö, ordförande barn- och utbildningsutskottet 
Pia Carlsson, bibliotekspedagog 
Vicki Bergström, förskolechef 
Jimmy Tönnert Ladman, biträdande rektor 
Carina Sörhammar, fritidsledare 
Viktoria Åkerstedt, rektor 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 3(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

Innehållsförteckning 

5 32 Val av justerare 	 5 
§ 33 Godkännande av dagordningen 	 6 
5 34 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Stefan 
Vestling (-) 	 7 
5 35 Medborgarförslag gällande att bygga cirkulationsplats 	8 
5 36 Medborgarförslag gällande att slopa avgifter för att ta del av 
handlingar 	 9 
5 37 Medborgarförslag gällande påsar vid hundlatriner 	10 
5 38 Medborgarförslag gällande krav på hästägare och ryttare att ta 
hand om hästarnas avföring 	 11 
5 39 Medborgarförslag gällande ökat medborgarinflytande i beredning 
av motion och medborgarförslag 	 12 
§ 40 Beslut gällande medborgarförslag gällande pub på äldreboende 

13 
5 41 Samverkansorganens föredragning av årsredovisningar 2016 med 
allmänhetens frågestund 	 14 
5 42 Norbergs kommuns föredragning av årsredovisning 2016 med 
allmänhetens frågestund 	 15 
§ 43 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för Södra 
Dalarnas räddningstjänstförbund 	 16 
5 44 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för 
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 	 17 
5 45 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för gemensam 
hjälpmedelsnämnd 	 19 
§ 46 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för Norra 
Västmanlands samordningsförbund 	 21 
5 47 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbund 	 23 
§ 48 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för Norra 
Västmanlands utbildnings förbund 	 25 
5 49 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för Norra 
Västmanlands ekonominämnd 	 26 
5 50 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för 
Västmanland-Dalarnas lönenämnd 	 27 
§ 51 Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet för Norbergs 
kommun 	 28 
5 52 Hantering av över- och underskott 2016 	 30 
5 53 Val till kommunstyrelsen efter Stefan Vestling (-) 	32 
5 54 Val till  kommunstyrelsen efter Lars Persson (PNF) 	33 
5 55 Val till  Norra Västmanlands kommunalteknikförbund efter Lars 
Persson (PNF) 

Justerare 

(--- ( 	i . // r .4  

Utdragsbestyrkande 

34 



KORSER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

4(48) 

§ 56 Val till  Arkiv Västmanland efter Lars Persson (PNF) 	35 
5 57 Val till  Coompanion efter Lars Persson (PNF) 	 36 
5 58 Val av stämmoombud till  Vafab efter Lars Persson (PNF) 	37 
§ 59 Val till  kommunstyrelsen efter Heikki Kärpälä (SD) 	38 
5 60 Val till Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd efter 
Heikki Kärpälä (SD) 	 39 
5 61 Val till  Norra Västmanlands utbildningsförbund efter Heikki 
Kärpälä (SD) 	 40 
5 62 Motion från (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium i 
Norbergs kommun 	 41 
5 63 Motion från (SD) angående byggnation av bostäder vid sjön 
Noren i Norberg 	 42 
5 64 Motion från (MP) om att öka andelen ekologisk mat i skolan 43 
5 65 Motion från (PNF) om Vad är en attraktiv kommun2 	44 
5 66 Interpellation från Putte Dahlström till kommunstyrelsens 
ordförande 	 45 
§ 67 Enkel fråga från Stig Holmberg (C) om motion för ökat 
träbyggande 	 46 
5 68 Anmälnings ärenden 	 47 
5 69 Information från samverkansorganen 	 48 

Justerare  U tdr ags b e s tyrkand e 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

5(48) 

§ 32 	Val av justerare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Mats Johansson (M) och Tove Winqvist (S) 
att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Fredrik 
Johansson (V) och Stefan Vestling (-) utses som ersättare för justerarna. 
Protokollsjustering sker den 16 maj klockan 16:00 hos 
kommunsekreteraren. 

Kopia till: 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	6(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 33 	Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med de tillagda ärendena. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan fullmäktiges kungörande har två motioner och en interpellation 
lämnats in. Behov av att förrätta val efter Heikki Kärpälä (SD) har 
uppstått då han flyttat från kommunen. Med anledning av detta läggs 
ärenden till  dagordningen. 

Kopia till: 

justerare Utdragsbestyrkande 



NORI3ER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	7(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 34 	Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
efter Stefan Vestling (-) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Vestling (-) från sitt uppdrag 
som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
2. Kommunfullmäktige utser Lars Gustavsson (PNF) till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige till det sammanträde då nyvalda 
kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Vestling (-) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. Fyllnadsval ska därför förrättas. 

Den kommunala valberedningen har efter sitt sammanträde den 25 april 
2017 lämnat följande förslag till  beslut: Valberedningens förslag till 
kommunfullmäktige den 8 maj 2017: - att utse Lars Gustavsson (PNF) 
till  2:e vice ordförande i kommunfullmäktige under resterande 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Stefan Vestling (-) 
Valberedningens protokoll den 25 april 2017 

Yrkanden 
Kenneth Östberg (S) föreslår bifall till  valberedningens förslag, Lars 
Gustavsson (PNF). 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Kenneth Östbergs (S) förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Kopia till: 
Akten 
Stefan Vestling 
Lars Gustavsson 
Valpärmen 
Löneförvaltningen 

Justerare  



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	8(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 35 	Medborgarförslag gällande att bygga 
cirkulationsplats 
Dnr NBGK 2017/0136 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Liane Blom har till  Norbergs kommun lämnat ett medborgarförslag 
gällande att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan riksväg 68/69 
och väg 256 (Järnvägsgatan) då förslagsställaren anser att korningen är 
relativt farlig, framförallt vid vänstersväng. 

Vid sammanträdet föredrar förslagställaren Liane Blom sitt 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag angående cirkulationsplats 

Kopia till: 
Akten 
Liane Blom 

(\\ 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NOR13ER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

9(48) 

§ 36 	Medborgarförslag gällande att slopa avgifter för 
att ta del av handlingar 
Dnr NBGK 2017/0147 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Skansfors och Christer Filipsson har tillsammans lämnat ett 
medborgarförslag till Norbergs kommun gällande att slopa avgifter för 
kommunmedborgare som vill ta del av allmänna handlingar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gällande att slopa avgifter för att ta del av handlingar 

Kopia till: 
Akten 
Lennart Skansfors 
Christer Filipsson 

Justerare 

K\r" 
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Utdragsbestyrkande 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	10(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 37 	Medborgarförslag gällande påsar vid hundlatriner 
Dnr NBGK 2017/0148 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Skansfors och Christer Filipsson har tillsammans lämnat ett 
medborgarförslag till Norbergs kommun gällande att utrusta befintliga 
hundlatriner i kommunen med hundbajspåsar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gällande påsar vid hundlatriner 

Kopia till: 
Akten 
Lennart Skansfors 
Christer Filipsson 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	11(48) 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 38 	Medborgarförslag gällande krav på hästägare och 
ryttare att ta hand om hästarnas avföring 
Dnr NBGK 2017/0149 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Skansfors och Christer Filipsson har tillsammans lämnat ett 
medborgarförslag till Norbergs kommun gällande att införa krav på 
hästägare och ryttare att ta hand om hästarnas avföring så att den inte 
lämnas på vägar och motionsslingor. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gällande krav på hästägare och ryttare att ta hand om 
hästarnas avföring 

Kopia till: 
Akten 
Lennart Skansfors 
Christer Filipsson 

Justerare 

, ,\, \ 
/ ' 4.0 4 

Utdragsbestyrkande 



NOR13ER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	12(48) 

Sarnmanträdesdaturn 
2017-05-08 

§ 39 	Medborgarförslag gällande ökat 
medborgarinflytande i beredning av motion och 
medborgarförslag 
Dnr NBGK 2017/0146 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till  kommunstyrelsen 
för beredning 

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Skansfors och Christer Filipsson har tillsammans lämnat ett 
medborgarförslag till  Norbergs kommun gällande att kommunen ska 
anta en arbetsordning för medborgarförslag och motioner som beskriver 
hur förslagsställarna ska beredas möjlighet att få inflytande över hur 
förslaget slutligen ska se ut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gällande ökat medborgarinflytande i beredning av 
motioner och medborgarförslag 

Kopia till: 
Akten 
Lennart Skans fors 
Christer Filipsson 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

13(48) 

§ 40 	Beslut gällande medborgarförslag gällande pub 
på äldreboende 
Dnr NBGK 2016/0026 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med 
motiveringen att socialutskottet redan beslutat att införa pub på särskilt 
boende på prov under 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Skansfors och Christer Filipsson har tillsammans lämnat ett 
medborgarförslag till Norbergs kommun gällande att bedriva en pub på 
kommunens äldreboende. Förslaget har remitterats till socialutskottet 
som i skrivelse har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat 
då det redan är en fråga som behandlats i utskottet och även beslutats 
genomföras på prov under 2017. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 23 januari 2017, 5 3 
Medborgarförslag gällande att bedriva pub på kommunens äldreboende 
Protokollsutdrag från socialutskottet den 14 mars 2017, 5 56 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2017 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 april 2017, 5 46 

Kopia till: 
Akten 
Christer Filipsson 
Lennart Skansfors 
Socialutskottet 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	14(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 41 	Samverkansorganens föredragning av 
årsredovisningar 2016 med allmänhetens 
frågestund 

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlas samverkansorganens 
årsredovisningar för 2016. Med anledning av det har representanter för 
respektive samverkansorgan inbjudits för att kort föredra respektive 
årsredovisning. I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning har 
allmänheten möjlighet att ställa frågor med anledning av 
årsredovisningarna. 

Inga frågor ställs från allmänheten. 

Kopia till: 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NOR13ER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 15(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 42 	Norbergs kommuns föredragning av 
årsredovisning 2016 med allmänhetens frågestund 

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet behandlas kommunens årsredovisning för 2016. Med 
anledning av det har representanter för kommunstyrelsen och utskotten 
inbjudits till detta tillfälle för att kort föredra årsredovisningen. I enlighet 
med kommunfullmäktiges arbetsordning har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor i samband med behandlingen av årsredovisningen. 

Inga frågor ställs från allmänheten. 

Kopia till: 

Justerare Utdragsbes tyrkan de 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	16(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 43 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund 
Dnr NBGK 2017/0129 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Södra 
Dalarnas räddningstjänstförbund. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 

kommuns förtroendevalda i Södra Dalarnas 
räddningstjänstförbund 2016. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Södra 
Dalarnas räddningstjänstförbund 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund har lämnat årsredovisning och 
revisionsrapport för 2016. Det ekonomiska resultatet för 2016 visar ett 
överskott på 194 tkr. Bland större budgetavvikelser kan nämnas 
pensionskostnaderna som varit betydligt lägre än den prognos som 
gjordes av KPA inför budgetarbetet 2016. Personalkostnaderna har varit 
högre än budget bland annat på grund av personalsituationen i 
Långshyttan. Intäkter för sålda varor och tjänster har varit högre än 
budget. Investeringar har genomförts till en sammanlagd kostnad av 6,6 
mkr. Bland annat har två tunga räddningsfordon färdigställts och tagits i 
drift under året. Efter bokslut 2016 är förbundets egna kapital 3,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat den 24 mars 2017 
Protokollsutdrag från direktionen för Södra Dalarnas 
räddningstjänstförbund den 23 mars 2017, 5 1 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund årsredovisning 2016 
Revisonsberättelse för år 2016 

Kopia till: 
Akten 
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	17(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 44 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för Västmanland-Dalarnas miljö- och 
byggnadsnämnd 
Dnr NBGK 2017/0091 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i 
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 
kommuns förtroendevalda i Västmanland-Dalarnas miljö- och 
byggnadsnämnd 2016. 
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd har lämnat 
årsredovisning och revisionsrapport för 2016. Av årets planerade 
verksamhet har en stor del genomförts i förväntad omfattning. Den av 
nämnden fastställda verksamhetsplanen har varit riktlinje för 
verksamheten under året. Framför allt vad gäller planerade åtgärder, men 
också i den stora del som styrs av inkommande ärenden. 
Personalsituationen har varit komplicerad med ett stort antal föräldra-
och studieledigheter tillsammans med vissa långtidssjukskrivningar Detta 
har inverkat menligt på förvaltningens möjlighet att genomföra 
verksamhetsplanerna, särskilt inom miljöbalkens tillsynsområde. Det har 
också i begränsat förvaltningens kapacitet på detaljplanesidan. 

Vid årets slut visar nämnden ett överskott på drygt 3 533 tkr. Detta 
motsvaras nästan helt av den ovan nämnda underbemanningen. 
Förvaltningen har sina anslag för att bedriva verksamhet till våra 
kommuners gagn, men detta har motverkats av en besvärlig 
personalsituation motsvarande i runda tal sju heltidstjänster (13 %). 
Överskottet fördelas mellan kommunerna enligt kommunbidrag och 
nedlagd tid; för Norberg 594 tkr. 

Justerare Utdragsbestyrkande 

  



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	18(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2017-04-24 
Bokslut 2016 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Revisionsberättelse för Avesta kommun 2016 

Kopia till: 
Akten 
Västmanlands-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 

Justerare / Utdragsbestyrkande 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	19 (48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 45 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för gemensam hjälpmedelsnämnd 
Dnr NBGK 2017/0099 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i gemensam 
hjälpmedelsnämnd. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 
kommuns förtroendevalda i gemensam hjälpmedelsnämnd 2016. 
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 
gemensam hjälpmedelsnämnd 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensam hjälpmedelsnämnd, som organisatoriskt ligger under Region 
Västmanland, har lämnat en årsredovisning och revisionsrapport för år 
2016. Nämndens uppdrag är att se till att befolkningen får en nära 
tillgång till  effektiva och säkra hjälpmedel och verksamheten har försett 
befolkningen med allt fler hjälpmedel med en hög grad av service. 
Hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter har genomförts på 
Hjälpmedelscentrum och i kommunerna. Under året har flera projekt 
genomförts, dels för införande av hjälpmedel för dyslexi, dels för en 
effektiv hjälpmedelsprocess för flyktingar med flera. 
Hjälpmedelscentrum har deltagit i utredning om medicinska 
behandlingshjälpmedel och bostadsanpassning vilka resulterat i utökade 
uppdrag. Stora utbildningsinsatser har genomförts för att öka 
kunskaperna om patientlagen och förskrivningsprocessen. Antalet 
beställningar har ökat 6 % och antalet uthyrda individmärktal hjälpmedel 
med 5 %. 

Bokslutet visar ett positivt utfall på 4 244 tkr före återbetalning och 
resultatreglering. Efter återbetalning av 2 949 tkr till  huvudmännen enligt 
fördelningsnyckel, uppvisas ett resultat på +1 295 tkr. 

Justerare 
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Utdrags bestyrkande 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 20(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2017-04-24 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 29 och 31 mars 2017, 5 28 
Protokollsutdrag från gemensam hjälpmedelsnämnd den 24 februari 
2017, 5 7 
Årsredovisning 2016 — Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Kopia till: 
Akten 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 21(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 46 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för Norra Västmanlands samordningsförbund 
Dnr NBGK 2017/0151 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Norra 
Västmanlands samordningsförbund. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 
kommuns förtroendevalda i Norra Västmanlands samordningsförbund 
2016. 
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Norra 
Västmanlands samordningsförbund 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Västmanlands Samordningsförbund har lämnat årsredovisning för 
år 2016. De tilldelade medlemsbidragen för året var 7 721 kkr. Därutöver 
hade förbundet intäkter på ytterligare 628 kkr - dels från Landstinget för 
del av kostnad för kurator, och dels från Försäkringskassan för projekt 
Mitt Val. Kostnaderna understeg budget med 1 303 kkr. Detta berodde 
främst på att förbundet, på grund av sjukfrånvaro, inte har haft sin 
verkställande tjänsteman i tjänst under en stor del av året. Lönekostnader 
och kostnader för uteblivna insatser/aktiviteter har därför blivit tydligt 
lägre än planerat. 

Resultatet per den 31 december 2016 är 1 239 kkr Tillsammans med 
årets resultat 
uppgår det egna kapitalet till  3 719 kkr vid ingången av 2017. 

Samordningsförbundet har fortsatt med sin tidigare inriktning, som är att 
huvudmännen genom samverkan i tre samordningsteam försöker stärka 
en lärande och lösningsfokuserad organisation som stödjer deltagarna att 
fullfölja sin rehabilitering. Samtalsstöd är ett viktigt verktyg och de tre 
teamen har en kuratorsresurs som har stärkt teamens möjligheter. Då 
Landstinget inte längre hade möjlighet att finansiera hela kuratorstjänsten 
under 2016 gick samordningsförbundet in och delfinansierade kuratorn. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

22(48) 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2017-04-24 
Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund 
Revisionsberättelse för år 2016 
Rapport från PwC gällande 2016 års revision 
Rapport Sarnordningsteamet FNS 

Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands samordningsförbund 

Justerare 
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Utdragsbestyrkande 



NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 23(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 47 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Dnr NBGK 2017/0100 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbund. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 
kommuns förtroendevalda i Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund 2016. 
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbund 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har lämnat årsredovisning 
för år 2016. Årets verksamhet uppvisar ett resultat före 
bokslutsdispositioner på 8,0 Mkr. Efter ianspråktagande ur respektive 
avsättning till resultatutjämnings-/investeringsfond för vatten och avlopp 
i Fagersta och Norberg uppgår det justerade resultatet till  14,2 Mkr. 
Återbetalning av medlemsbidrag är 7,2 Mkr till Fagersta kommun och 
7,0 Mkr till  Norbergs kommun. 

Budgetavvikelsen på NVK:s verksamheter exklusive finansförvaltning 
uppgår till 6,7 Mkr, varav 3,5 och 3,1 Mkr härrör från verksamheten åt 
Fagersta respektive Norbergs kommun. Finansförvaltningen ger en 
budgetavvikelse på 0,9 Mkr, varav 0,45 och 0,45 Mkr härrör från 
verksamheten åt Fagersta respektive Norbergs kommun. 

Justerare 
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Utdragsbestyrkande 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

24(48) 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2017-04-24 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 29 och 31 mars, 5 25 
Protokollsutdrag från direktionen för Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund den 23 februari 2017, § 30 
Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2017 
Årsredovisning 2016 
Revisorernas redogörelse för år 2016 
Rapport från PwC gällande 2016 års revision 

Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 

Justerare 

rz.\... ,\ 

Utdragsbestyrkande 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 25(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 48 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för Norra Västmanlands utbildningsförbund 
Dnr NBGK 2017/0133 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Norra 
Västmanlands utbildningsförbund. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 
kommuns förtroendevalda i Norra Västmanlands utbildningsförbund 
2016. 
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Norra 
Västmanlands utbildningsförbund 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Västmanlands utbildningsförbund har lämnat årsredovisning för 
2016 till  Norbergs kommun. Förbundet visar ett underskott om 3 mkr. 
Det statliga schablonbeloppet som anvisas för nyanlända som studerar 
på SFI och som förbundet rekvirerar från medlemskommunerna, avser 
två års undervisning. Det har tidigare inte periodiserats utan förbrukats 
det år då det anvisats. Det negativa resultatet 2016 beror till  stor del på 
att NVU nu vid årsskiftet rättar till  detta inför 2017. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2017-04-24 
Årsredovisning 2016 
Granskningsrapport från KPMG 
Revisionsberättelse för år 2016 

Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands utbildningsförbund 

Justerare l, U tdrags b e s tyrkand e 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 26(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 49 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för Norra Västmanlands ekonominämnd 
Dnr NBGK 2017/0081 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Norra 
Västmanlands ekonominämnd. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 
kommuns förtroendevalda i Norra Västmanlands ekonominämnd 2016. 
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Norra 
Västmanlands ekonominämnd 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Västmanlands ekonominämnd redovisar ett underskott på 
598 000 kronor. Underskottet beror i huvudsak på att bemanningen 
uppgår till 13,0 helårsanställningar medan budgeten medger 12,0 
helårsanställningar Den pågående uppgraderingen av ekonomisystemet 
medför att budgeten för systemutveckling tas i anspråk och därmed inte 
kan bidra till att täcka den ökade personalkostnaden. Avvikelsen i 
bemanning är godkänd av nämnden. Enligt överenskommelse ska 
resultatet fördelas med 54,9 procent till  Fagersta 
och 45,1 procent till  Norberg, vilket innebär 328.000 kronor för Fagersta 
och 270 000 kronor för Norberg. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2017-04-24 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 29 och 31 mars 2017, § 26 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2017 
Verksamhetsberättelse för Norra Västmanlands ekonominämnd 2016 

Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonominämnd 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 27(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 50 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för Västmanland-Dalarnas lönenämnd 
Dnr NBGK 2017/0006 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i 
Västmanland-Dalarnas lönenämnd. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 
kommuns förtroendevalda i Västmanland-Dalarnas lönenämnd 2016. 
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 
Västmanland-Dalarnas lönenämnd 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Västmanland-Dalarnas lönenämnd har lämnat en årsredovisning för 
2016. För 2016 redovisar verksamheten ett överskott på 207 919 kr. Den 
slutliga debiteringen till  respektive medverkande kommun, 
kommunalförbund, bolag m.m. har avräknats mot verkligt utbetalade 
löner under 2016 vilket innebar en viss förändring i förhållande till  
fördelningen under året. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2017-04-24 
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas lönenämnd den 24 februari 
2017, 5 2 
Årsredovisning för Västmanland-Dalarnas lönenämnd 2016 

Kopia till:  
Akten 
Västmanland-Dalarnas lönenämnd 

Justerare 

  

Utdragsbestyrkande 

    



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 28(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 51 	Årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
för Norbergs kommun 
Dnr NBGK 2017/0005 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte styrelseledamöter och ersättare. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 

kommunstyrelse med utskott och beredningar och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ för 2016 års med revisionens utlåtande 
om ansvarsfrihet som motivering. 

2. Norberg kommuns årsredovisning för 2016 godkänns 
3. Norbergs kommun reserverar 1,0 mkr av 2016 års överskott till 

Norbergs kommuns sociala investeringsfond. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har lämnat årsredovisning för Norbergs kommun 
2017. Kommunen redovisar ett positivt resultat på 33,0 mkr, varav 25,3 
mkr avser resultateffekten av ej förbrukade statsbidrag för 
flyktingmottagande. Exklusive resultateffekten av extra medel för 
flyktingmottagande med 25,3 mkr redovisas ett resultat på 7,7 mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 april 2017, § 39 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 31 mars 2017, 24 
Årsredovisning för Norbergs kommun 
Revisionsrapport från PwC 
Förtroendevalda revisorernas rapport 

Yrkanden 
Asa Eriksson (S) föreslår följande beslut: 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Norbergs 

kommunstyrelse med utskott och beredningar och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ för 2016 års med revisionens utlåtande 
om ansvarsfrihet som motivering. 

2. Norberg kommuns årsredovisning för 2016 godkänns 
3. Norbergs kommun reserverar 1,0 mkr av 2016 års överskott till 

Norbergs kommuns sociala investeringsfond. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NOR13ER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	29(48) 

Sarnmanträdesdatum 
2017-05-08 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Asa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 
Revisionen 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 30(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 52 	Hantering av över- och underskott 2016 
Dnr NBGK 2017/0005 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottets begäran om att överföra 

investeringsmedel beviljas. 
2. Barn- och utbildningsutskottets begäran om att överföra överskott 

om 1,6 miljoner avslås. 
3. Västmanland-Dalarna lönenämnds begäran om att överföra 

överskott om 19 000 kronor beviljas under förutsättning att 
samverkanskommunerna fattar likalydande beslut. 

4. Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds begäran om att 
överföra investeringsmedel beviljas. 

5. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets begäran avslås då utskottet 
har upphört. 

6. Allmänna utskottets begäran om att överföra investeringsmedel 
beviljas. 

Sammanfattning av ärendet 
Äskanden om ombudgetering från år 2016 till  år 2017 har kommit in. 
Syftet med resultatöverföring är att skapa förutsättningar för ett flexibelt 
och ansvarsfullt resursutnyttjande. 

Huvudregeln är att en nämnds underskott ska föras över till  kommande 
år och återbetalas senast i bokslutet två år efter det att det uppkom. Om 
det finns särskilda skäl kan kommunfullmäktige besluta att minska 
återbetalningskravet. Om kommunens ekonomi så tillåter och andra skäl 
talar för detta kan kommunfullmäktige även besluta om överföring av 
överskott. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NOR13ER. 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 	31(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 april 2017, 5 40 
Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2017 
Tjänsteskrivelse "Äskande av överskott" daterad den 31 januari 2017 
Tjänsteskrivelse "Äskande av investeringsbudget" daterad den 31 januari 
2017 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2017 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2017 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 31 mars 2017, 5 23 

Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonominämnd 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

32(48) 

§ 53 	Val till kommunstyrelsen efter Stefan Vestling (-) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Stefan Vestling (-) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. 
2. Åsa-Lena Vestling (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 
3. Asa-Lena Vestling (SD) väljs som ledamot i kommunstyrelsen till  

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 
förrättar nya val. 

4. Eddie Lundeqvist (SD) väljs som ersättare i kommunstyrelsen till  
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 
förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Vestling (-) har begärt att entledigas från kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 
Begäran om enledigande 

Yrkanden 
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår Eddie Lundeqvist till ny ersättare i 
kommunstyrelsen och sig själv som ledamot i densamma 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa-Lena Vestlings (SD) 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Kopia till: 
Akten 
Stefan Vestling 
Åsa-Lena Vestling 
Eddie Lundeqvist 
Löneförvaltningen 
Valp ärmen 

justerare Utdragsbestyrkande 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 33(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 54 	Val till kommunstyrelsen efter Lars Persson 
(PNF) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Lars Persson (PNF) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. 
2. Lars Gustavsson (PNF) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 
3. Lars Gustavsson (PNF) väljs som ledamot i kommunstyrelsen till  

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 
förrättar nya val. 

4. Christer Hedberg (PNF) väljs som ersättare i kommunstyrelsen till  
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 
förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Persson (PNF) har begärt att entledigas från sitt uppdrag i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

Yrkanden 
Putte Dahlström (PNF) föreslår Lars Gustavsson (PNF) som ny ledamot 
i kommunstyrelsen och Christer Hedberg (PNF) som ny ersättare. 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Putte Dahlströms (PNF) 
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 
Lars Persson 
Lars Gustavsson 
Christer Hedberg 
Valpärmen 
Löneförvaltningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 34(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 55 	Val till Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund efter Lars Persson 
(PNF) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Lars Persson (PNF) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund. 
2. Christer Hedberg (PNF) väljs som ledamot i Norra Västmanlands 

kommunalteknikförbund till det sammanträde då nyvalda 
kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Persson (PNF) har begärt att entledigas från sitt uppdrag i Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbund. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

Yrkanden 
Putte Dahlström (PNF) föreslår Christer Hedberg (PNF) till  ny ledamot. 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Putte Dahlströms (PNF) 
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 
Lars Persson 
Christer Hedberg 
Valpärmen 
Löneförvaltningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 

  



KORSER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 35(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 56 	Val till Arkiv Västmanland efter Lars Persson 
(PNF) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Lars Persson (PNF) entledigas från sitt uppdrag som representant i 

Arkiv Västmanland. 
2. Torbjörn Norgren (PNF) väljs som representant till  Arkiv 

Västmanland till  det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 
efter nästa val förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Persson (PNF) har begärt att entledigas från sitt uppdrag i Arkiv 
Västmanland. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

Yrkanden 
Putte Dahlström (PNF) föreslår Torbjörn Norgren (PNF) till ny 
representant. 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Putte Dahlströms (PNF) 
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 
Lars Persson 
Torbjörn Norgren 
Arkiv Västmanland 
Valpärmen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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OR13ER G 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

 

  

 

Sammanträdesprotokoll 36(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

 

§ 57 	Val till Coompanion efter Lars Persson (PNF) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Persson (PNF) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
röstombud i Coompanion. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

Yrkanden 
Putte Dahlström (PNF) föreslår att frågan bordläggs. 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Putte Dahlströms (PNF) 
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 

Justera e _ Utdragsbestyrkande 



NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

37(48) 

§ 58 	Val av stämmoombud till Vafab efter Lars Persson 
(PNF) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Lars Persson (PNF) entledigas från sitt uppdrag som 

stämmoombud till Vafab Miljö AB. 
2. Georgios Kafetsis (PNF) väljs till  stämmoombud till Vafab Miljö 

AB till  det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter 
nästa val förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Persson (PNF) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
stämmoombud i Vafab Miljö AB. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

Yrkanden 
Putte Dahlström (PNF) föreslår Georgios Kafetsis (PNF) till 
stämmoombud. 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Putte Dahlströms (PNF) 
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 
Lars Persson 
Georgios Kafetsis 
Vafab Miljö AB 
Valpärmen 

Justerare Utdragsbestyrkande 

(*\ f'', 
,:,./ '''g- 



NORI3ER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 38(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 59 	Val till kommunstyrelsen efter Heikki Kärpälä 
(SD) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Heikki Kärpälä (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 
2. Carolina Wallin (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen till  

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 
förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Heikki Kärpälä (SD) har flyttat från Norberg och är därför inte längre 
valbar. Fyllnadsval ska därför förrättas. 

Yrkanden 
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår Carolina Wallin (SD). 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa-Lena Vestlings (SD) 
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 
Heikki Kärpälä 
Carolina Wallin 
Löneförvaltningen 
Valp ärmen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NORI3ER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 39 (48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 60 	Val till Västmanland-Dalarnas miljö- och 
byggnadsnämnd efter Heikki Kärpälä (SD) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Heikki Kärpälä (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd. 
3. 	Eddie Lundeqvist (SD) väljs till ersättare i Västmanland-Dalarnas 

miljö- och byggnadsnämnd till det sammanträde då nyvalda 
kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Heikki Kärpälä (SD) har flyttat från Norberg och är därför inte längre 
valbar. Fyllnadsval ska därför förrättas. 

Yrkanden 
Asa-Lena Vestling (SD) föreslår sig Eddie Lundeqvist (SD). 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Asa-Lena Vestlings (SD) 
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 
Heikki Kärpälä 
Eddie Lundeqvist 
Löneförvaltningen 
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd 

Justerare 
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NORBE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 40(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 61 	Val till Norra Västmanlands utbildningsförbund 
efter Heikki Kärpälä (SD) 
Dnr NBGK 2017/0002 

Beslut 
1. Heikki Kärpälä (SD) entledigas från sitt uppdrag i Norra 

Västmanlands utbildningsförbund. 
2. Asa-Lena Vestling (SD) väljs till  ersättare i Norra Västmanlands 

utbildningsförbund till  det sammanträde då nyvalda 
kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nya val. 

Sammanfattning av ärendet 
Heikki Kärpälä (SD) har flyttat från Norberg och är därför inte längre 
valbar. Fyllnadsval ska därför förrättas. 

Yrkanden 
Asa-Lena Vestling (SD) föreslår sig själv. 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Asa-Lena Vestlings (SD) 
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. 

Kopia till: 
Akten 
Heildd Kärpälä 
Asa-Lena Vestling 
Valpärmen 
Löneförvaltningen 
Norra Västmanlands utbildningsförbund 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

41(48) 

§ 62 	Motion från (SD) om att införa ett 
kulturarvsstipendium i Norbergs kommun 
Dnr NBGK 2017/0137 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion gällande att införa ett 
kulturarvsstipendium i Norbergs kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion från (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium i Norbergs 
kommun 

Kopia till: 
Akten 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NORM R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 42(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 63 	Motion från (SD) angående byggnation av 
bostäder vid sjön Noren i Norberg 
Dnr NBGK 2017/0169 

Beslut 
Kommunfulhnäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Asa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion gällande att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter till byggnation av 
flera större komplex av terrasslägenheter vid Prostudden i Norberg och 
vid Norens västra strand vid Klackberg. 

Beslutsunderlag 
Motion från (SD) angående byggnation av bostäder vid sjön Noren i 
Norberg 

Kopia till: 
Akten 

Justerare Utdragsbestyrkande 



NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

43(48) 

§ 64 	Motion från (MP) om att öka andelen ekologisk 
mat i skolan 
Dnr NBGK 2017/0193 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning 

Sammanfattning av ärendet 
Pieternella Van Beek (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige 
gällande att öka andelen ekologisk mat i skolan. 

Beslutsunderlag 
Motion från (MP) om att öka andelen ekologisk mat i skolan 

Kopia till: 
Akten 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 44(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 65 	Motion från (PNF) om Vad är en attraktiv 
kommun? 
Dnr NBGK 2017/0191 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Putte Dahlström (PNF) har lämnat en motion till  kommunfullmäktige 
gällande att sätta samman en grupp som arbetar med att öka Norbergs 
kornmuns attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
Motion från (PNF) om Vad är en attraktiv kommun? 

Kopia till: 
Akten 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NORBER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

45(48) 

§ 66 	Interpellation från Putte Dahlström till 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr NBGK 2017/0192 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas 
Interpellationsdebatten hålls vid kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Putte Dahlström (PNF) har lämnat en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande gällande "Vad är den sanna bilden av 
Norberg". 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Putte Dahlström (PNF) 

Kopia till: 
Akten 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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NOR BE R 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

46(48) 

§ 67 	Enkel fråga från Stig Holmberg (C) om motion 
för ökat träbyggande 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar frågan besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Stig Holmberg (C) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
vad som händer med motionen om att öka träbyggandet. 
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) besvarar frågan. 

Kopia till: 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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KORSER 
Norbergs Kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 47(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

§ 68 	Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll, handlingar och ärenden till  kännedom för kommunfullmäktige 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Ombudgetering Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Beslut från Skatteverket angående överklagat beslut om 
kommunalekonomisk utjämning för 2017 
Trafikrambudget 2018 för Norbergs kommun 
Svar från NVU:s direktion gällande granskning av den interna kontrollen 
vid NVU 

Kopia till: 

Justerare 
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Utdragsbestyrkande 
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Norbergs Kommun Sammanträdesprotokoll 48(48) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-08 

 

Kommunfullmäktige 

§ 69 	Information från samverkansorganen 

Beslut 
Punkten utgår då ingen har något att redovisa. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktiges förtroendevalda lämnar aktuell information från 
samverkansorganen. 

Kopia till: 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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