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§ 65 Val av justerare och tid för justering av protokoll 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Torsten Jansson (S) och Gunilla Persson (S) 
att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering sker 
tisdagen den 4 september klockan 14:30 hos kommunsekreteraren. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 66 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Ärendena Medborgarförslag om "Policy för offentlig utsmyckning och hantering av 
kommunens konst" och Motion - För en ökad trygghet i Norberg stryks från 
dagordningen. Två nya motioner har lämnats in och väcks på mötet. 
Ärendet Beslut om motion om alkolås på kommunens bilar läggs till 
dagordningen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 67 Medborgarförslag - Medeltidsmarknad 
Dnr NBGK 2018/0247 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Alfred och Mikaela Viik har lämnat in ett medborgarförslag till Norbergs 
kommun om att de vill att kommunen bland annat ska arrangera en 
medeltidsmarknad och starta upp en skola. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 68 Medborgarförslag om utsmyckning av Frida 
Hansdotter Arena 
Dnr NBGK 2018/0204 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Tuva Lindstedt har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen ska utlysa ett konstnärsuppdrag för att utsmycka Frida 
Hansdotter Arena. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 69 Medborgarförslag - Återställande av Paviljongen 
med kringliggande stenläggning och plantering 
Dnr NBGK 2018/0163 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Norgren har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår 
att kommunen ska återställa paviljongen vid ån samt kringliggande 
stenläggning och plantering. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 70 Medborgarförslag - Fastställande av status på 
Storgruvans lave i Klackberg 
Dnr NBGK 2018/0164 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Norgren har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår 
att kommunen fastställer status och behov av reparation och underhåll 
på Storgruvans lave i Klackberg. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 71 Medborgarförslag - Inventering av 
kulturhistoriska byggnader och sevärdheter 
Dnr NBGK 2018/0165 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Norgren har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår 
att Norbergs kommun ska inventera och registrera alla sina 
kulturhistoriska byggnader och sevärdheter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 72 Medborgarförslag, solsegel på lekplatser 
Dnr NBGK 2018/0214 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga-Stina Hesselius har lämnat in ett medborgarförslag om att ett 
solsegel ska sättas upp på lekplatsen vid Stockrosen för att skydda barn 
från farliga solstrålar. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 73 Medborgarförslag om att inrätta en kommunal 
kundtjänst 
Dnr NBGK 2018/0114 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennarts Skansfors och Christer Filipsson har lämnat in ett 
medborgarförslag om att inrätta en kommunal servicetjänst vars 
huvudsakliga uppdrag är att genom råd och stöd hjälpa medborgarna att 
navigera i det kommunala systemet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 74 Medborgarförslag, samarbete/projekt som 
medverkar till trygghet och säkerhet i Norberg 
Dnr NBGK 2018/0227 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Filipsson och Lennart Skansfors har lämnat in ett 
medborgarförslag där de föreslår att Norbergs kommun startar ett 
projekt där socialtjänst, polis, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar 
samverkar för att stoppa missbruk av narkotika i de centrala delarna i 
Norberg. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 75 Beslut om medborgarförslag gällande att utrusta 
hundlatriner med hundbajspåsar 
Dnr NBGK 2017/0148 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 
inhämta Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnds yttrande. 

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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 juni 2018, § 105 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2018 
Protokollsutdrag från direktionen för Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund den 24 maj 2018, § 144 

Yrkanden 

Putte Dahlström (PNF) föreslår återremiss till kommunstyrelsen för att 
ge Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd möjlighet att yttra 
sig. 
 
Kent Persson (V) föreslår bifall till Putte Dahlströms (PNF) förslag. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om ärendet ska återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 76 Beslut om medborgarförslag om bättre kvalitet på 
maten inom hemtjänsten 
Dnr NBGK 2017/0270 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med 
motiveringen att socialutskottet redan beslutat att på prov återinföra 
biståndet Matdistribution, med utvärdering i oktober 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Filipsson och Lennart Skansfors har inkommit med ett 
medborgarförslag gällande den mat som serveras brukarna som har 
hemtjänst Socialförvaltningen stod i slutet av 2016 utan leverantör av 
matdistribution (matlådor). I januari 2017 beslutade socialutskottet att 
biståndet matdistribution skulle utföras genom inköp av matlådor via 
hemtjänsten, på prov under året. I samband med beslutet fick 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en utvärdering. 

Utvärderingen har redovisats på socialutskottets sammanträde i februari 
2017. Socialutskottet beslutade enligt förslaget att på prov återinföra 
biståndet Matdistribution, med utvärdering på sammanträdet i oktober. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 69 
Protokollsutdrag från socialutskottet den 15 mars 2018, § 73 
Tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2018 
Medborgarförslag 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Förslagsställarna 
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§ 77 Beslut om medborgarförslag om inglasad trälave 
Dnr NBGK 2017/0271 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget baserat på att 
turistinformationen placeras på annan plats. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga-Stina Hesselius har den 13 juli 2017 lämnat ett medborgarförslag 
om att den trälave som stått uppställd på torget under sommarens 
tävlingar ska stå kvar året runt, med inglasad underdel innehållande 
turistinformation. 
 
Sektorn för Demokrati- och samhällsutveckling har på remiss varit 
positiva till att trälaven får stå kvar året om. Föreningen 
Engelbrektsloppet har nu fått bygglovet för denna godkänt, så laven 
kommer att placeras där i samband med Engelbrektsloppet 2018. 
 
Sektorn planerar just nu för en centralt belägen turistinformation 
sommaren 2018 varpå idén med att under laven iordningsställa ett 
inglasat rum för den funktionen inte anses behövas. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 68 
Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 
24 januari 2018, § 14 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2018 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Förslagsställaren 
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§ 78 Beslut om medborgarförslag om handlingsplan 
för att minska självmord i Norbergs kommun 
Dnr NBGK 2017/0442 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget helt.  
2. Kostnader för upprättande av handlingsplan ryms inom tilldelad 

budget. 
3. Handlingsplanen ska återredovisas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

John Johansson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 
Norbergs kommun upprättar en handlingsplan för hur självmorden ska 
minska. Detta föreslår han utifrån att riksdagen 2008 antog en nollvision 
för självmord och att självmord ger stora konsekvenser för de 
efterlevande och samhället. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 49 
Protokollsutdrag från socialutskottet den 21 februari 2018, § 41 
Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2018 
Medborgarförslag 

Yrkanden 

Stefan Vestling (-) föreslår bifall till medborgarförslaget. 
 
Kent Persson (V) föreslår som ett tillägg att handlingsplanen ska 
återredovisas till kommunfullmäktige. 
 
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår bifall till Kent Perssons (V) förslag. 
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Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar först om Stefan Vestlings (SD) 
förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. Därefter frågar ordförande om Kent 
Perssons (V) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
även det.  
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Förslagsställaren 
Socialutskottet 
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§ 79 Beslut om medborgarförslag om skärpta regler för 
smällare och fyrverkerier 
Dnr 2016.0025.914 

Beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls i den del som gäller ändring av 
klockslag för när tillstånd inte krävs för fyrverkerier. Det innebär 
att de lokala ordningsföreskrifterna, andra stycket i paragraf 14, 
revideras enligt följande: Tillstånd krävs inte klockan 20.00-02.00 på 
nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton. 

2. Norbergs kommun har för avsikt att genom Norbergsbladet, 
kommunens hemsida och Facebooksida informera om 
fyrverkeribegränsningarna inför varje tillfälle. 

Sammanfattning av ärendet 

Catarina Gunnarsson har den 19 januari 2016 lämnat in ett 
medborgarförslag gällande skärpta regler för smällare och fyrverkerier. 
Vidare föreslås att det annonseras om reglerna i Fagersta-Posten, i 
Norbergsbladet och på kommunens hemsida. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, paragraf 2, att 
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Anledningen till att beredningen har dragit ut på tiden är 
behandlingen av ett parallellt ärende gällande revidering av de 
lokala ordningsföreskrifterna, i vilka det finns bestämmelser 
kring fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. De reviderade 
lokala ordningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 
den 11 december 2017, paragraf 178. 

Paragraf 14 i de lokala ordningsföreskrifterna lyder enligt följande:  
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska 
varor(fyrverkerier) enligt följande. Platserna definieras via bilagda kartor. 

Tillstånd krävs inte från klockan 15.00 för påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton samt då/på följande dag till klockan 
03.00. 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att anordna organiserade större 
fyrverkerier. 
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Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor ska vara prövade och godkända av 

MSB eller någon av föregångarna Sprängämnesinspektionen (57:17) eller 

Räddningsverket (SRV). 

Enligt ett beslut från Länsstyrelsen i Västmanlands län, daterat den 
2 februari 2018, upphäver länsstyrelsen den del som avser 14 
paragrafen, fjärde stycket: Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor ska 
vara prövade och godkända av MSB eller någon av föregångarna 
Sprängämnesinspektionen (S/41) eller Räddningsverket (SRV). Beslutet är 
fattat med stöd av 3 kapitlet, 13 paragrafen, andra stycket i 
ordningslagen. 

Det reviderade förslaget innebär inga ändringar av mellan vilka 
klockslag tillstånd inte krävs för fyrverkerier, vilket föreslås i 
medborgarförslaget. Djurens Rätt har tidigare lämnat in en 
skrivelse om fyrverkeribegränsningar. Med sin skrivelse vill 
förbundet genom lokala föreskrifter påminna kommunerna om 
möjligheterna att begränsa användandet av fyrverkerier för att 
hindra att djur eller människor far illa. Att det är tillåtet med 
fyrverkerier mellan klockan 15.00 till 03.00 under påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton, kan anses som lång tid. Av 
den anledningen kan tiden minskas för att därmed tillmötesgå och 
respektera djur och personer som blir skrämda av fyrverkerierna.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 67 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2018 
Skrivelse från Djurens rätt om fyrverkeribegränsningar 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Förslagsställaren 
Länsstyrelsen 
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§ 80 Gång- och cykelväg mellan Norberg och Fagersta 
Dnr NBGK 2018/0180 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande åtgärder under år 2018: 
1. Kommunfullmäktige ser positivt på att Trafikverket bygger och 

äger en gång- och cykelväg mellan Norberg och Fagersta. 
2. Norbergs kommun avsätter investeringsmedel, 4,5 miljoner, för 

att kunna medfinansiera gång- och cykelväg mellan Norbergs och 
Fagersta som Trafikverket avser att bygga. 

3. För gång- och cykelvägen ansöker Norbergs kommun om 
medfinansiering hos extern aktör. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har av 
budgetberedningen den 29 och 31 mars, § 22, uppdragits att i 
investeringar prioritera en gång- och cykelväg mellan Norbergs och 
Fagersta. Norbergs kommun har nu att ta ställning till om vägen ska ägas 
av kommunen eller Trafikverket. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 53 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår bifall med följande ändringar: att punkten 1 
istället lyder ”Kommunfullmäktige ser positivt på att Trafikverket bygger 
och äger en gång- och cykelväg mellan Norberg och Fagersta” samt att i 
punkt 2 ändras Vägverket till Trafikverket. Åsa Eriksson (S) föreslår att 
punkten om uppdrag till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
stryks då uppdraget redan getts av kommunstyrelsen. 
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Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot 
Åsa Erikssons (S) förslag gällande punkt 1 och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. Därefter frågar han om punkterna 2 och 
3 och finner att även dessa bifalls. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
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§ 81 Äskande från Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund om överföring av 
investeringsmedel till år 2018 
Dnr NBGK 2018/0129 

Beslut 

1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan 

om överföring av 10 553 500 kronor i investeringsmedel till 

år 2018 för pågående ej avslutade investeringar antas. Det 

noteras att gång- och cykelbron vid idrottshallen är 

medräknad i denna summa. 

2. 6 032 200 kronor i investeringsmedel, i årsredovisningen 

redovisat som ofördelat, överförs till år 2018. Posten för 

kanalisering fiber är då struken för att rymmas under 

pågående underhåll och posten för gatubelysning kopplas till 

centrumplanen/program för centrala Norberg. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har lämnat in en 
begäran om överföring av medel från år 2017 till år 2018. I samband 
med behandlingen av årsredovisningen för år 2017 den 22 februari 2018, 
beslutade NVK:s direktion att hemställa hos Norbergs kommun om 
överföring av medel. Denna hemställan visade sig dock vara felaktigt 
summerad. I maj kommer direktionen därför att behandla ärendet på 
nytt, med korrigerade belopp enligt nedan. 
 
NVK begär att Norbergs kommun överför 10 553 500 kronor i 
investeringsmedel till år 2018 för pågående ej avslutade investeringar. 
Därutöver begär NVK att kommunen överför 6 082 200 kronor i 
investeringsmedel, i årsredovisningen redovisat som ofördelat, till år 
2018 att disponeras enligt följande: 

 Pott för oförutsett 1 122 400 kronor 

 Pott för energieffektiviseringar 4 048 700 kronor 

 Pott för fastighetsavdelningen 520 000 kronor 

 Kanalisering fiber 50 000 kronor 

 Gatubelysning 341 000 kronor 
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Vidare föreslås att totalt 4 351 300 kronor anvisas ur NVK:s driftbudget 
år 2018 för planerat underhåll inom respektive verksamhet. Denna fråga 
hanteras av NVK:s direktion. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 54 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 2 maj 2018, § 33 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2018 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
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§ 82 Investeringsplaner för år 2018-2020 
Dnr NBGK 2018/0129 

Beslut 

Norbergs kommun beslutar om följande åtgärder under år 2018: 
- Anpassning till mer aktivitetsbaserade skolgårdar  1,5 miljoner 
- Ombyggnation LSS, Skallberget   3,5 miljoner 
- Renovering korttidsboendet, Öjersbogården  3 miljoner 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, NVK, har lämnat in 
förslag till investeringsplaner med prioriteringar för åren 2018 och 2019. 
Förslaget innehåller även en plan över investeringar under ett mer 
långsiktigt perspektiv. 
 
Gällande investeringar för år 2019 och framåt beslutade 
budgetberedningen den 21 och 23 mars 2018, § 14, om ett antal uppdrag, 
bland annat om LSS-boende på Skallberget samt renovering av 
korttidsboendet Öjersbogården. Uppdragen redovisas till 
budgetberedningen den 29 augusti 2018, varför det kommer att avvaktas 
med beslut om investeringar för år 2019 och framåt. 
 
På budgetberedningen den 29 och 31 mars 2018, § 22, lyfts ärendet 
gällande utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Bjurfors. 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2017, § 170, att 
återremittera ärendet till NVK, då kostnaden för inlösen av befintliga 
avloppsanläggningar inte fanns specificerad. NVK behöver ett beslut om 
finansiering i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 52 
Sammanställning av investeringar 2018-2024 
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Yrkanden 

Gunilla Persson (S) föreslår att renovering av korttidsboendet, 
Öjersbogården, ändras till 3 miljoner då summan 5 miljoner i 
kommunstyrelsens protokoll är fel. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Gunilla Perssons (S) förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
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§ 83 Säkrare avlämningsplatser för skolungdomar 
Dnr NBGK 2018/0153 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att skolbusstrafik ska styras till 
Skolgatans avlämningsplats. 

2. Lokalgatan vid nya idrottsplatsen byggs så att vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna sina barn intill den nya gångvägen till skolan 
över Norbergsån. 

3. Norra Kyrkogatan blir enkelriktad och Ågatans norra del är bara 
tillåten för boende, företagsverksamhet samt skoltransporter. 

4. Besluten sker under förutsättning att bron över ån är färdigställd. 

Sammanfattning av ärendet 

För säkrare avlämningsplatser samt en säkrare skolväg för skolungdom 
föreslås att skolskjutsarna går direkt till avlämningsplats på Skolgatan 
ovanför Centralskolan. Bilister som idag lämnar barn vid platsen 
hänvisas till vid Frida Hansdotter Arena för hämtning och lämning. Ny 
lokalgata samt bro förbinder avlämningsplats och närhet till skola. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 57 
Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 
25 april 2018, § 46 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2018 
Karta 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Barn- och utbildningsutskottet 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
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§ 84 Driftkostnader för Frida Hansdotter Arena 
Dnr NBGK 2017/0295 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för 
utredning av intäkternas påverkan på driftskostnaden. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonominämnd, NVE, har utrett olika alternativ 
gällande avskrivning av värdet på idrottshallen Frida Hansdotter Arena. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 55 
Sammanställning av konsekvenser av olika modeller för avskrivning 

Yrkanden 

Gunilla Persson (S) föreslår att ärendet återremitteras för utredning av 
intäkternas påverkan på driftskostnaden. 
 
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till Gunilla Perssons (S) förslag. 
 
Karin Hurtig (V) föreslår bifall till förslag 1, det vill säga att 25 miljoner 
investeras medan 18, 6 miljoner direktavskrivs. 
 
Kent Persson (V) föreslår bifall till Karin Hurtigs (V) förslag och föreslår 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Linnea Landerstedt (S) föreslår att ärendet återemitteras. 
 
Putte Dahlström (PNF) föreslår bifall till Kent Perssons (V) förslag. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om ärendet ska återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Omröstning 

Omröstning begärs av Kent Persson (V). Ordförande Sten Nordström 
(S) föreslår att de som röstar på att ärendet ska återremitteras röstar Ja, 
medan de som röstar på att ärendet ska avgöras idag röstar Nej. 
Kommunfullmäktige godkänner det föreslagna tillvägagångssättet. 
 



 Sammanträdesprotokoll 30(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Med 14 röster för vardera beslutet återremitterar kommunfullmäktige 
ärendet till kommunstyrelsen. 
 

 Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Åsa Eriksson (S) X  

Kent Persson (V)  X 

Gunilla Persson (S) X  

Lisa Bäckman (V)  X 

Linnéa Landerstedt (S) X  

Putte Dahlström (PNF)  X 

Mats Johansson (M)  X 

Tove Winqvist (S)  X  

Fredrik Johansson (V)  X 

Stefan Vestling (-) X  

Agneta Wennerström (C)  X 

Sten Nordström (S) X  

Pratima Åslund (V)  X 

Olle Rahm (S)  X  

Lars Gustavsson (PNF)   X 

Elizabeth Pettersson (S)  X  

Marie-Louise Murray (L)  X 

Henning Bask (S) X  

Henrik Dömstedt (V)   X 

Stig Holmberg (C)  X 

Åsa-Lena Vestling (SD) X  

Eva Pålsson (S) X  

Pieternella van Beek (MP)  X 

Jimmy Koivisto (V)  X 

Torsten Jansson (S) X  

Arne Pettersson (S) X  

Inga-Stina Hesselius (S) X  

Karin Hurtig (V)  X 
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Kopia till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
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§ 85 Utveckling av ersättningsmodell för Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund 
Dnr NBGK 2017/0196 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger Norra Västmanlands 
ekonominämnd i uppdrag att utreda om kostnadsnivån för 
verksamhetslokaler utifrån den verksamhet som Norra 
Västmanlands utbildningsförbund bedriver kan anses vara 
rimlig, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i 
november. 

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

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

4. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med övriga 
ägarkommuner ta fram förslag till en reviderad 
förbundsordning, bland annat med bakgrund i förändrad 
lagstiftning, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 
innan årsskiftet. 

Sammanfattning av ärendet 

En modell för ersättning till Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
(NVU) har presenterats. Innan modellen utgör grund för ersättningar 
från medlemskommunerna är en rekommendation att närmare analysera 
kostnadsnivåer bland mot bakgrund av att kostnadsnivån för flera av 
programmen avviker uppåt och nedåt från riksprislistan men även i 
jämförelse med kostnadsnivån i Avesta samt Stockholms län. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 juni 2018, § 103 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2018-06-04 
Förteckning över prisnivåer 
Protokollsutdrag från direktionen för Norra Västmanlands 
utbildningsförbund den 26 februari 2018 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med 
lydelsen:  
 
5. Kommunfullmäktige ger Norra Västmanlands 

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

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

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

8. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med övriga 
ägarkommuner ta fram förslag till en reviderad 
förbundsordning, bland annat med bakgrund i förändrad 
lagstiftning, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 
innan årsskiftet. 

 
Kent Persson (V) föreslår bifall till Åsa Erikssons (S) förslag. 
 
Putte Dahlström (PNF) föreslår bifall till Åsa Erikssons (S) förslag. 
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Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Norra Västmanlands utbildningsförbund 
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§ 86 Taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena 
år 2018 
Dnr NBGK 2018/0143 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för 2018 
2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får i uppdrag att 

utvärdera nivåerna på taxorna under 2018 och om så behövs 
komma med nytt förslag för helår 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår nya taxor för hyra 
av idrottshallen i Frida Hansdotter Arena. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 56 
Förslag till taxor för Frida Hansdotter Arena år 2018 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
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§ 87 Taxor avseende serveringstillstånd och 
tillsynsavgifter för år 2018 
Dnr NBGK 2018/0065 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxor för 2018 i enlighet med bilagt förslag 
'Förslag till avgifter avseende serveringstillstånd och tillsynsavgifter 2018'. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagens allmänna principer gäller vid fastställande av avgifter 
för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Självkostnaden 
är den högsta nivån för avgifterna som får tas ut. Den totala avgiften får 
inte överskrida den totala kostnaden. I kostnaderna får tas med direkta 
samt indirekta kostnader. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj, § 96 
Förslag till avgifter avseende serveringstillstånd och tillsynsavgifter 2018 
Protokoll från socialutskottet den 21 februari 2018, § 40 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Socialutskottet 
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§ 88 Medelstilldelning för Norra Västmanlands 
Samordningsförbund för år 2019 
Dnr NBGK 2018/0002 

Beslut 

1. Norbergs kommun beviljar 158 000 kronor i medelstilldelning till 
Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 2019, vilket innebär 
en total medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kronor. 

 
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar 

fattar beslut enligt fördelningsnyckeln. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Samordningsförbund har lämnat in en skrivelse om 
medelsförvaltning för år 2019. Anledningen är att Försäkringskassan 
under våren kommer att tillskriva samtliga samordningsförbund i landet 
med förfrågan om hur mycket medlemsmedel som landsting/regioner 
och kommuner har möjlighet att bidra med till respektive 
samordningsförbund. 
 
Förbundet föreslår att Norbergs kommun beviljar 158 000 kronor i 
medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 
2019, vilket innebär en total medelstilldelning från medlemmarna på 7 
800 000 kronor. Beslutet föreslås gälla under förutsättning att övriga 
förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 58 
Skrivelse från Norra Västmanlands samordningsförbund daterad den 23 
april 2018 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår att punkt 2 ändras till: ”Beslutet gäller under 
förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar beslut enligt fördelningsnyckeln.” 
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Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Norra Västmanlands samordningsförbund 
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§ 89 Finansiering av föreningsadministratör 
Dnr NBGK 2017/0465 

Beslut 

1. För tjänsten som föreningsadministratör anslås 300 000 kronor 
per år under 2018-2020. Finansiering sker från 
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

 
2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att hantera 

de anslagna utvecklingsmedlen för administrativt stöd till 
föreningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 24 januari 
2018, paragraf 16, att bevilja en ansökan från föreningslivet gällande de 
av kommunstyrelsen avsatta utvecklingsmedlen för föreningsstödjare. 
Beslutet gäller under förutsättning att de sökande, efter genomfört 
föreningsmöte, kan påvisa att minst ett tiotal föreningar medverkar samt 
att inriktningen för tjänsten i huvudsak är mot barn och unga. Utskottet 
vill ha rapport innan budgetberedningen i augusti år 2018 om vilka 
aktiviteter som föreningsadministratören dittills har genomfört. 
 
I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ”Förslag till Budget för 
Norbergs kommun 2018-20”(se bilaga) finns summa 300 000 reserverat 
för administrativt stöd till föreningar för åren 2018-2020. Beslut om 
detta saknas dock i protokollet varpå det bör fattas så att Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet kan hantera pengarna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 59 
Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 
24 januari 2018, § 16 
Ansökan om medel för föreningsstödjare 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2018 
Förslag till budget 2018-20 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 



 Sammanträdesprotokoll 40(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 90 Redovisning av motioner och medborgarförslag 
under beredning 
Dnr NBGK 2018/0178 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år redovisa motioner och medborgarförslag under beredning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 92 
Sammanställning av motioner och medborgarförslag under beredning 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 41(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 91 Årsredovisning 2017 för VafabMiljö 
Kommunalförbund 
Dnr NBGK 2018/0181 

Beslut 

Att godkänna årsredovisning 2017 för VafabMiljö Kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

VafabMiljö Kommunalförbund har lämnat in en årsredovisning för år 
2017 samt en revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 94 
Granskningsrapport för bokslut 2017 
Årsredovisning 2017 för VafabMiljö kommunalförbund 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
VafabMiljö 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 42(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 92 Entledigande av Gunnar Tiger (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Gunnar Tiger (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

2. Marianne Ångström (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till 
det sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar nya val efter 
nästa allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Tiger (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår Marianne Ångström (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Gunnar Tiger 
Marianne Ångström 
Lön 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 43(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 93 Entledigande av Ulf  Olofsson (S) som ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Ulf Olofsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
2. Jimmy Fredriksson (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsen till det 
sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar nya val efter nästa 
allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Olofsson (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår Jimmy Fredriksson (S) som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Ulf Olofsson 
Jimmy Fredriksson 
Lön 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 44(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 94 Entledigande av Malin Ström (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Malin Ström (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

2. Ulf Olofsson (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till det 
sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar nya val efter nästa 
allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Malin Ström (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår Ulf Olofsson (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Malin Ström 
Ulf Olofsson 
Lön 
 



 Sammanträdesprotokoll 45(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 95 Entledigande av Michel Jeangey (S) som ersättare 
i kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Michel Jeangey (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

2. Anna-Maria Muselli (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till 
det sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar nya val efter 
nästa allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Michel Jeangey (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) Anna-Maria Muselli (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Michel Jeangey 
Anna-Maria Muselli 
Lön 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 46(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 96 Entledigande av Rickard Gillman (S) som 
ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Rickard Gillman (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

2. Daniel Dahlin (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till det 
sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar nya val efter nästa 
allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Gillman (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår Daniel Dahlin (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Rickard Gillman 
Daniel Dahlin 
Lön 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 47(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 97 Entledigande av Rickard Gillman (S) som 
ersättare i Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbunds direktion samt 
fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Rickard Gillman (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds direktion. 

2. Gunilla Persson (S) väljs till ersättare i Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbunds direktion till det sammanträde då 
nyvalda fullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Gillman (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds direktion. 
Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår Gunilla Persson (S) som ersättare i Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbunds direktion. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Rickard Gillman 
Gunilla Persson 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Lön 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 48(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 98 Entledigande av Rickard Gillman (S) som 
stämmoombud i VafabMiljö Kommunalförbund 
samt fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Rickard Gillman (S) entledigas från sitt uppdrag som 
stämmoombud i VafabMiljö Kommunalförbund. 

2. Frågan om ersättare bordläggs till efter det allmänna valet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Gillman (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
stämmoombud i VafabMiljö Kommunalförbund. Fyllnadsval ska därför 
göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår bordläggning till efter det allmänna valet. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Rickard Gillman 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 49(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 99 Entledigande av Mats Guss (L) som ledamot i 
valnämnden samt fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Mats Guss (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
valnämnden. 

2. Liane Blom (L) väljs till ledamot i valnämnden till det 
sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar nya val efter nästa 
allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Guss (L) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
valnämnden. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Marie-Louise Murray (L) föreslår Liane Blom (L). 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Marie-Louise Murrays (L) 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Mats Guss 
Liane Blom 
Lön 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 50(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 100 Entledigande av Mats Guss (L) som ersättare i 
valberedningen samt fyllnadsval 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Mats Guss (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
valberedningen. 

2. Frågan om ersättare bordläggs till efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Guss (L) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
valberedningen. Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Yrkanden 

Marie-Louise Murray (L) föreslår att ärendet bordläggs till efter det 
allmänna valet. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Marie-Louise Murrays (L) 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Mats Guss 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 51(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 101 Motion från (C) om kommunkartan 
Dnr NBGK 2018/0273 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Stig Holmberg (C) har lämnat in en motion om att den karta som finns i 
årsredovisningen bör vara mer detaljerat med avseende på de byar och 
orter som finns i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Motion 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 52(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 102 Motion från (V) – Bort med delade turer på 
schemat i Norbergs kommun 
Dnr NBGK 2018/0281 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Hurtig (V) och Pratima Åslund (V) har lämnat in en motion om 
att kommunen ska sluta schemalägga delade turer. 

Beslutsunderlag 

Motion 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 53(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 103 Motion - Medmänskligt Norberg som bot för 
ensamhets epidemi 
Dnr NBGK 2018/0199 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om medmänskligt 
Norberg som bot för ensamhetsepedemi.  

Beslutsunderlag 

Motion 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 54(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 104 Beslut om motion om fritidscheck 
Dnr NBGK 2017/0322 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen baserat på ekonomiska 
förutsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om införande av 
fritidscheck. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, 
paragraf 118, att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Dahlström föreslår att Norbergs kommun inför en fritidscheck på 
500 kronor. Fritidschecken delas i augusti ut till alla barn/ungdomar 
i åldern 0-18 år, som är folkbokförda i kommunen. Checken kan 
lösas in i valfri medverkande förening senast sista oktober. Det 
belopp som inte löses in läggs i en pott som föreningarna kan söka 
medel ur för att utveckla sin verksamhet. 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över 
motionen. Utskottet beslutade den 24 januari 2018, paragraf 18, att 
föreslå att motionen avslås, baserat på ekonomiska förutsättningar. 
Utskottet lockas dock av tanken att få fler barn och unga att vara 
föreningsaktiva och om möjligt stärka föreningarnas ekonomi och 
kommer framåt att se över mer kostnadseffektiva alternativ. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 73 
Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 
24 januari, § 15 
Motion 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2018 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Putte Dahlström 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 55(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 105 Beslut om motion om skyltning till besöksmål 
och dylikt 
Dnr NBGK 2017/0379 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ålägger respektive 
utskott ansvar för att årligen se över de skyltar som är 
kopplade till den egna verksamheten. Sektor för demokrati- 
och samhällsutveckling får ansvaret att sammanställa det 
nuvarande behovet och beställa utförande av Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbund respektive 
Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om att se 
över skyltningen till byggnader och platser som Norbergs 
kommun vill visa upp för besökare. Många besöksmål saknar 
skyltar och andra har felaktig eller inte längre aktuell skyltning. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att se 
över, sätta upp och plocka bort skyltar samt att man inrättar 
rutiner för att skyltningen i fortsättningen ska bli så aktuell 
som möjligt. 

 

Förvaltningen håller med Putte Dahlström i att skyltningen är 
en eftersatt fråga i kommunen och att den behöver ses över. 
Som ett led i att vara en attraktiv kommun och en utvecklad 
besöksort så är korrekt skyltning ett minimi krav. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 72 
Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 
20 december 2017, § 113 
Motion 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2017 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Putte Dahlström 



 Sammanträdesprotokoll 56(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 106 Beslut om motion om "motion light" 
Dnr NBGK 2017/0459 

Beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström (PNF) har 2017-12-08 lämnat in en motion angående 
”motion light”. I samband med att förslag behandlas är förslaget att 
förslagsställaren inbjudes till en dialog som kan ge förutsättningar för ett 
tanke utbyte och i bästa fall ett tillstyrkande eller en fullgod kompromiss.  
Dahlströms förslag ligger i linje med Åsa-Lena Vestlings (SD) motion 
om garanti för motionärer att vara mer delaktiga i beslutsgången, 
inlämnad 2017-10-03.  
Sverige demokraterna föreslog att det införs som garanti att minst en 
aktuell motionär har närvaro och yttranderätt vid behandlingen av 
motionen i kommunens nämnder och utskott. Vidare föreslogs att det 
införs som garanti att minst en aktuell motionär har närvaro och 
yttranderätt vid hanteringen av motionen i kommunstyrelsen.  
Med ett yttrande från ledningskontoret som underlag beslutade 
kommunfullmäktige 2018-01-29 § 11 att avslå motionen.  
Putte Dahlström (PNF) lämnade 2018-02-28 in en interpellation 
angående hantering av motioner. Kommunalrådet Johanna Odö (S) gav 
vid fullmäktige 2018-04-23 § 60 svar på interpellationen, som tangerar 
Dahlströms motion angående ”motion light”. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 75 
Motion 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2018 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Putte Dahlström 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 57(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 107 Beslut om motion gällande temadag om miljömål 
2030 
Dnr NBGK 2017/0460 

Beslut 

1. Motionen anses besvarad i och med den anordnade 
utvecklingskonferensen.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anordna en temadag med 
hearing under 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion gällande temadag om 
miljömål 2030. Förslaget är att kommunstyrelsen får i uppgift att 
anordna en temadag under våren 2018 om riksdagsbesluten kring miljö 
med fokus på konsekvenser av inriktningsmålen för 2030. Om möjligt 
bör också en hearing anordnas kvällstid för allmänheten.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 76 
Motion 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2018 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår att punkt 2 ändras till att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att anordna en temadag med hearing under 2019. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om beslutspunkt 1 och finner att 
kommunfullmäktige bifaller den. Ordförande frågar därefter om punkt 2 
där han ställer kommunstyrelsens förslag mot Åsa Erikssons (S) förslag. 
Han finner att kommunfullmäktige bifaller Åsa Erikssons (S) förslag. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Putte Dahlström 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 58(64) 
  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 108 Beslut om motion om alkolås i kommunens bilar 
Dnr NBGK 2017/0394 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen helt.  
2. Socialutskottet tilldelas 63 tkr för att förse 6 fordon med alkolås 

vilket finansieras genom årets resultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa-Lena Vestling har den 25 oktober 2017 lämnat in en motion till 
kommunstyrelsen om att förse alla kommunägda fordon med alkolås. 
Ärendet har remitterats till socialutskottet för yttrande.  
 
En inventering av socialförvaltningens fordon är genomförd. Sedan 
många år har förvaltningen alkolås som krav vid upphandling. Däremot 
finns det några fordon som inte har alkolås idag. Några fordon är också 
av äldre modell att det bör beaktas, vid eventuellt inköp av alkolås, att 
göra en ny bedömning om det är bättre att inte behålla dessa fordon.  
Socialförvaltningen har 20 fordon sammanlagt och av dem saknar 6 
fordon alkolås, varav 2 fordon är av äldre modell. Det kostar ca 10 500 
kr att montera alkolås, vilket skulle innebära en kostnad för 
socialförvaltningen motsvarade 63 000 kr. I dagsläget ryms inte 
kostnaden inom budgetram vilket kommunfullmäktige behöver beakta 
vid ett eventuellt bifall av motionen. Om kommunfullmäktige bifaller 
motionen behöver finansieringen om 63 tkr tilldelas socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 maj 2018, § 74 
Protokollsutdrag från socialutskottet den 17 april 2018, § 104 
Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2018 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Åsa-Lena Vestling 
Socialutskottet 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  
  2018-08-27  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 109 Svar på interpellation om lyhördhet och öppenhet 
inom politiken 
Dnr NBGK 2018/0138 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström har ställt en interpellation till Johanna Odö (S), 
kommunstyrelsens ordförande, om politisk öppenhet. 
Johanna Odö (S) har till dagens sammanträde upprättat ett svar på 
interpellationen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 
Svar på interpellation 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 110 Fråga till barn- och utbildningsutskottets 
ordförande om pulsklockors syfte 
Dnr NBGK 2018/0200 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar frågan besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström (PNF) önskar ställa följande fråga till barn- och 
utbildningsutskottets ordförande: 
Region Västmanland har beviljat medel för att främja bland annat rörelse 
hos barn och ungdomar. Kommunen väljer att köpa in pulsklockor. Hur 
tänker man sig att en pulsklocka ska skapa mer rörelse? 

Beslutsunderlag 

Fråga 
Svar på fråga 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 111 Fråga till socialutskottets ordförande om antal 
brukarbesök inom hemtjänsten 
Dnr NBGK 2018/0201 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar frågan besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Putte Dahlström (PNF) önskar ställa följande fråga till socialutskottets 
ordförande: 
Är det verkligen möjligt att en anställd inom hemtjänsten kan ha upp till 
25 brukare att besöka under ett arbetspass? 

Beslutsunderlag 

Fråga 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 112 Information från samverkansorganen 

Beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Henning Bask (S) berättar att Norra Västmanlands utbildningsförbund 
har upprättat ett äskande inför budgetberedningen den 29 augusti. 
 
Kent Persson (V) informerar om att ordförande i Norra Västmanlands 
utbildningsförbund har slutat att arbeta som ordförande men inte 
frånsagt sig uppdraget. Vice ordförande Henning Bask (S) agerar 
ordförande i hans ställe. 
 
Olle Rahm (S) informerar om hur Södra Dalarnas 
räddningstjänstförbund har arbetat under sommaren med de många 
skogsbränder som skett i landet. Man har lånat ut styrkor till andra 
räddningstjänster eftersom den egna kapaciteten varit god, kostnader för 
dessa kommer kompenseras med statliga medel. 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 113 Information från kommunstyrelsen och dess 
utskott 

Beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tove Winqvist (S) kommenterar den senaste tidens debatt i tidningen 
om skolan i Norberg. Hon uppger att stämningen är god och att 
skolstarten gått bra. 
 
Johanna Odö (S) informerar om ärenden som kommer hanteras på 
kommande sammanträde med allmänna utskottet, bland annat gällande 
sjukfrånvaro. 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 114 Val av ersättare till kommunstyrelsen efter Jimmy 
Fredriksson (S) 
Dnr NBGK 2018/0003 

Beslut 

1. Peter Björnberg (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till det 
sammanträde på nyvalda kommunfullmäktige förrättar nya val 
efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning av ärendet 

Jimmy Fredriksson (S) har valts till ledamot i kommunstyrelsen, 
fyllnadsval ska därför göras. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (S) föreslår Peter Björnberg (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Peter Björnberg 
Lön 
 
 


