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§ 49

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Val av justerare och tillkännagivande av tid för
justering av protokoll
Beslut
Kommunfullmäktige utser Åsa Eriksson (S) och Liane Blom (L) att
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering sker
måndagen den 13 maj 2019 klockan 16:30 hos kommunsekreteraren.
Som ersättare för ovanstående utses Karin Hurtig (V) och Göran
Jansäter (C).

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med den gjorda
ändringen.

Sammanfattning av ärendet
Tre nya motioner, Motion från (M) – Rekrytering av verksamhetschefer
till Norbergs kommun, Motion från (M) – Kommunstyrelsen som
strategisk nämnd samt Motion från (DiN) – Motion om att införa
befattningsbeskrivningar för samtliga tjänster inom hela Norbergs
kommuns organisation, läggs till dagordningen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Medborgarförslag – Namn på gata, allé eller
gränd i anslutning till nya bron över ån
Dnr NBGK 2019/0118

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar ärendet till Västmanland-Dalarnas miljöoch byggnadsnämnd för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
En privatperson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
den lokalgata som ska byggas vid Frida Hansdotter Arena ska uppkallas
efter Lillian Fernqvist, som grundade Abrahamsgården i sin nuvarande
form och även var mycket aktiv för turismen i Norberg.
Då namnsättning av gator ligger inom Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnds ansvarsområde föreslås kommunfullmäktige att
överlämna ärendet för beredning och beslut till nämnden.

Kopia till:
Akten
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Medborgarförslag – Bekosta bättre underhåll på
kommunala vägar
Dnr NBGK 2019/0128

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
En privatperson har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att
budgeten för underhåll av vägar utökas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Beslut om medborgarförslag om webbsändning
av kommunfullmäktige/berörda kommunala
organ
Dnr NBGK 2018/0392

Beslut
1. Allmänna utskottet uppdras att anlita Bjarne Engström Fortbildning
för att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med den
befintliga utrustningen. Vidare uppdras allmänna utskottet att teckna
avtal med lämpligt företag som kan erbjuda plattform för
sändningarna.
2. Kommunfullmäktiges presidium tillsammans med gruppledarna får i
uppdrag att besluta hur sessionssalen ska möbleras.
3. Kommunfullmäktiges sammanträde provfilmas i september år 2019
för att, om provsändningen är lyckad, sändas för allmänheten från
och med sammanträdet i november år 2019.
4. Medborgarförslaget anses besvarat i den del som berör att
ärendelistan med tillhörande handlingar ska publiceras i anslutning
till webbsändningarna, då produkten OpenGov för publicering av
möteshandlingar på kommunens hemsida är beställd.
5. Kommunfullmäktige rekommenderar övriga kommunala organ att
använda möjligheten till webbsändning när så är lämpligt. Respektive
organ finansierar själv eventuell sändning.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden, publicering av ärendelistan med tillhörande handlingar
samt webbsändning av övriga kommunala organs aktiviteter har lämnats
in. Förslagen är följande:
 Att snarast och senast tidig vår 2019, genom kommunens hemsida,
webbsända fullmäktiges sammanträden och på så sätt möjliggöra att
dessa finns att ta del av såväl live som i efterhand.
 Att fullmäktige på lämplig plats i anslutning till webbsändningen
även publicerar till ärendelistan hörande handlingar samtidigt som
fullmäktige kallas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Att i övrigt rekommendera berörda kommunala organ att webbsända
den aktivitet som kan anses lämplig, till exempel kommunala
offentliga möten, informationer eller debatter i särskilda frågor.

Ledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunfullmäktige
beslutade den 11 maj 2015, paragraf 71, att webbsända
kommunfullmäktiges sammanträden. Tekniken var iordningställd för att
kunna möjliggöra webbsändningar från början av år 2018. Bjarne
Engström Fortbildning förfrågades om uppdraget att webbsända
sammanträdena. Projektet avstannade dock då det från politiskt håll
framfördes kritik mot den tekniska lösning som erbjöds.
Ledningskontoret bedömning är att den utrustning som köptes in är
tillräcklig för syftet att webbsända kommunfullmäktige. Förutsättningen
är att kommunfullmäktige fortsatt sitter placerade med samtliga
ledamöter vända mot podiet samt att talarstolen flyttas till bortre högra
hörnet, sett från entrén. En skiss över föreslagen möblering har
upprättats. Om sändningen ska ge ett mervärde för tittaren behöver
också fler delegater än idag hålla sina anföranden från talarstolen i stället
för sittande vid sin plats.
Ny kontakt har tagits med Bjarne Engström Fortbildning, som visat sig
fortsatt intresserad. Varje sändning har kostnadsberäknats till 3 0004 000 kronor. Till det kommer kostnad för en mediaplattform som
behövs för att sända sammanträdena.
En lösning för att publicera möteshandlingar på kommunens webbsida i
samband med utskick har beställts i början av mars år 2019. Lösningen
heter OpenGov, och är en modul till kommunens ärende- och
diariesystem Public 360. Kommunen har ännu inte fått återkoppling från
leverantören om när lösningen kan vara på plats, men räknar försiktigt
med att kunna vara i drift efter sommaren år 2019. Medborgarförslaget
bör därför anses besvarat i denna del, då arbete redan pågår som
kommer att förverkliga medborgarens förslag.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 67, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till
kommunfullmäktige:
6. Allmänna utskottet uppdras att anlita Bjarne Engström Fortbildning
för att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med den
befintliga utrustningen. Vidare uppdras allmänna utskottet att teckna
avtal med MediaFlow Pro Europe AB som plattform för
sändningarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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7. Sessionssalen möbleras enligt förslag från ledningskontoret i skrivelse
daterad den 24 januari 2019.
8. Kommunfullmäktiges sammanträde provfilmas i september år 2019
för att, om provsändningen är lyckad, sändas för allmänheten från
och med sammanträdet i november år 2019.
9. Medborgarförslaget anses besvarat i den del som berör att
ärendelistan med tillhörande handlingar ska publiceras i anslutning
till webbsändningarna, då produkten OpenGov för publicering av
möteshandlingar på kommunens hemsida är beställd.
10. Kommunfullmäktige rekommenderar övriga kommunala organ att
använda möjligheten till webbsändning när så är lämpligt. Respektive
organ finansierar själv eventuell sändning.
Under kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2019, paragraf 107,
meddelar kommunchef Hannu Högberg att det kan finnas andra
alternativ än att teckna avtal med just MediaFlow Pro Europe AB.
Kommunchefen föreslår därför att kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige inte är företagsbundet vad gäller mediaplattform.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår att punkt 2 formuleras att kommunfullmäktiges
presidium tillsammans med gruppledarna får i uppdrag att besluta hur
sessionssalen ska möbleras.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar först om kommunstyrelsens
förslag 1, 3-5 och finner att kommunfullmäktige bifaller dem. Därefter
frågar han om Åsa Erikssons (S) förslag gällande punkt 2 och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Förslagsställare
Ledningskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Beslut om medborgarförslag om skate- och
kickboardpark
Dnr NBGK 2019/0093

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för
utredning av förutsättningar och kostnader för en fast plats för skateoch kickboardpark.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har tidigare fått ett medborgarförslag om att anlägga
en skate- och kickboardpark i kommunen. Förslaget remitterades till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund,
NVK, för yttranden.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet föreslog kommunfullmäktige att
bifalla medborgarförslaget. NVK:s bedömning var att parken skulle vara
ett välkommet inslag bland fritidsaktiviteterna. Ett framtaget
kostnadsförslag uppgick till 3 miljoner kronor.
Allmänna utskottet beslutade den 31 augusti och 1 september 2016,
paragraf 82, att återremittera uppdraget till kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet för komplettering av underlaget, där det ska framgå
storlek av parken samt hur kostnaderna har beräknats.
I övergången mellan kultur-, idrotts- och fritidsutskottet och bildandet av
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har ärendet fallit bort och
arbetet med att ta fram och presentera underlag har inte genomförts.
Ärendet har nu återupptagits för behandling. Under år 2017
genomfördes ett skateprojekt inom Norbergs kommun som lade
grunden till en stabil skateverksamhet för ungdomarna. Idag finns det en
väl etablerad anläggning för skateverksamhet som ungdomarna själva har
varit med att ta fram. Därmed beslutade demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet den 11 mars 2019, paragraf 30, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat, då det vid Mimerlavsområdet numera
finns en skateanläggning för ändamålet. Vid sitt sammanträde den 15
april 2019, paragraf 112, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Eddie Lundeqvist (SD) föreslår att ärendet återremitteras eftersom
medborgarförslaget föreslår en fast plats för skate- och kickboardpark,
denna fråga bör därför utredas.
Anna Kramer (M), Liane Blom (L), Lars Gustavsson (PNF), Stig
Holmberg (C), Johanna Odö (S), Christer Filipsson (DiN) och Karin
Hurtig (V) föreslår bifall till förslaget om återremiss.

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

Kopia till:
Akten
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Förslagsställare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Beslut om återremitterat medborgarförslag om
arrangemang av medeltidsmarknad
Dnr NBGK 2018/0247

Beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att arrangera en
medeltidsmarknad men konstaterar att finansiering saknas.
2. Ärendet överlämnas till budgetberedningen den 28 augusti och 4
september 2019 för vidare hantering.
3. Med detta anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Två personer har lämnat in ett medborgarförslag med önskan om att en
medeltidsmarknad ska arrangeras på Nya Lapphyttan. I förslaget nämns
att ett datum bör sättas och att evenemanget ska marknadsföras så att
alla hittar till platsen. Vidare anser förslagsställarna att kommunen borde
köpa tillbaka skolbyggnaden och starta skola där. Det anges dock inte vilken
byggnad det rör sig om, varför den delen av förslaget inte kan besvaras.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 68, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget.
Det har tidigare arrangerats medeltidsmarknader på platsen men det var
några år sedan senast. Det finns idag inga extra pengar i budget för den
här typen av arrangemang, men sektor demokrati- och
samhällsutveckling vill gärna utarbeta ett förslag på en medeltidsmarknad
och en budget kopplat till den. Uppskattad kostnad som sektorn skulle
behöva utöver befintlig ram för ett genomföra marknaden beräknades till
20 000 kronor. Marknaden bör arrangeras på hösten.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december
2018, paragraf 135, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande
vidare till kommunfullmäktige:
1. Medborgarförslagets del gällande medeltidsmarknad bifalls.
2. Sektor demokrati- och samhällsutveckling uppdras att presentera en
budget och plan för att kunna genomföra en medeltidsmarknad
hösten år 2019.
3. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige under mars år 2019.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 36, följande:
1. Sektor demokrati- och samhällsutveckling uppdras att presentera en
budget och plan för att kunna genomföra en medeltidsmarknad
under hösten år 2019.
2. Svar på uppdraget lämnas senast den 15 februari 2019, för
redovisning i samband med kommunfullmäktiges behandling av
medborgarförslaget den 4 mars 2019.
Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslagets del gällande medeltidsmarknad bifalls.
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 4 mars 2019,
paragraf 13, lämnade sektor demokrati- och samhällsutveckling in en
budget för arrangemang av en medeltidsmarknad. Arrangemanget
beräknas nu kosta 40 000 kronor utöver ram, som utskottet äskar om.
Aktiviteter baseras på medeltida uppträdande, gycklare, eldshow, musik
och aktiviteter för barn. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för förtydligande av budgetförslaget.
Inför kommunstyrelsens behandling har sektor demokrati- och
samhällsutveckling och ledningskontoret upprättat ett förtydligande
gällande budgeten för arrangemanget. Inför demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottets behandling den 10 december 2018
uppskattades en budget utöver ram på 20 000 kronor. Inför
kommunfullmäktiges behandling den 4 mars 2019 presenterades i stället
en budget utöver ram på 40 000 kronor. Förklaringen till
budgetskillnaden är att demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fick
en uppskattad budget som inte var färdigberäknad. Den sista och
slutgiltiga versionen är att utskottet behöver 40 000 kronor utöver ram
för att genomföra marknaden. Det finns inte utrymme inom befintlig
ram för att arrangera fler evenemang.
Om medeltidsmarknaden ska genomförs är tanken att den arrangeras i
samband med annat evenemang, för att det ska bli kostnadseffektivt. Ett
förslag är att genomföra marknaden i samband med rostning av malm på
Nya Lapphyttan.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 april 2019,
paragraf 114, att föreslå kommunfullmäktige följande:
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att arrangera en
medeltidsmarknad men konstaterar att finansiering saknas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2. Ärendet överlämnas till budgetberedningen den 28 augusti och 4
september 2019 för vidare hantering.
3. Med detta anses medborgarförslaget besvarat.

Kopia till:
Akten
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Förslagsställarna
Allmänna utskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut om återremitterat medborgarförslag om
åtgärder för att öka tryggheten i centrum
Dnr NBGK 2018/0014

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat, då föreslagen insats med
kamerabevakning redan finns med som alternativ åtgärd i kommunens
brottsförebyggande arbete samt att frågan om patrullerande väktare
anses överflödig i det initiala arbetet med lägesbilder och samverkan.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har lämnat in ett
medborgarförslag om åtgärder för att öka tryggheten för medborgare
som vistas i centrum under kvällar och helger. Förslaget är att installera
trygghetskameror på centrala platser i Norberg. Vidare föreslås att
kommunen tar initiativ att hyra in väktare som får till uppgift att
patrullera på särskilt utsatta platser i centrala Norberg.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 36, att
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 85, att
uppdra till ledningskontoret att yttra sig över medborgarförslaget.
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. År 2010 inkom en motion
om kameraövervakning av fastigheter i Norbergs kommun, i syfte att öka
individens trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse
och brottslighet samt öka identifieringsmöjlighet av gärningspersoner.
Motionens förslag var att en behovsanalys av alla kommunägda
fastigheter som inte hade verksamhet kvällar, nätter och helger skulle
göras samt att en säkerhetsgrupp skulle ansvara för framtagandet av
rutiner kring eventuell kameraövervakning. Efter inhämtande av
yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, NVK, ansåg ledningskontoret att motionen
skulle avslås. NVK angav bland annat att årskostnaden (år 2010) för
kameraövervakning vid Källskolan och Centralskolan uppskattades till
173 000 kronor.
Det preventiva arbetet i Norberg bedrivs parallellt på flera nivåer. Det är
entydigt att många goda insatser vidtagits för att utveckla det
brottsförebyggande arbetet men bilden är också att koordinationen av
arbetet kan utvecklas. Insatserna bör också utgå från ett systematiskt
mål/medel-tänkande utifrån identifierade nulägesbilder. Brottsstatistik

Justerare

Utdragsbestyrkande
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för Norbergs kommun behöver brytas ned på lägre nivåer för att ge
underlag till kommun samt polis om de specifika insatser som bör sättas
in förutom de mera generella, exempelvis bevakningskameror på vissa
platser.
Fagersta kommun införde privata väktare under år 2017 med syfte att
förebygga brott och höja säkerheten. Modellen i Norberg var att satsa på
fritidscoacher. Att införa väktare kan vara förebyggande men kostnaden
ska ställas i förhållande till andra prioriteringar. Rekommendationen i
nuläget är att göra Norbergs kommuns brottsförebyggande arbete mer
angeläget för hela Norberg. För att nå dit, behöver exempelvis lokalt
näringsliv och civila samhället involveras samt att kommunikationen
kring det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Initiativ i denna riktning
har beslutats av kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 november
2018, paragraf 81.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 44, att
föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat, då
brottsförebyggande arbete redan pågår. Kommunfullmäktige beslutade i
sin tur den 4 mars 2019, paragraf 21, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att redogöra för en bedömning av, och ett
ställningstagande till, intentionerna i medborgarförslaget.
BRÅ-samordnare Martin Winqvist har upprättat ett yttrande i ärendet.
Sedan den 18 februari 2019 arbetar Winqvist heltid som projektledare
med att organisera och metodinriktat underbygga det proaktiva och
reaktiva arbetet riktat mot brottslighet och trygghet i Norberg. I
yttrandet redogörs för föreslagen arbetsmetod inom projektet, vad som
gäller för kamerabevakning samt hur det fungerar med väktare och larm
inom Norbergs kommuns verksamheter och fastigheter.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 32, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses besvarat, då föreslagen insats med
kamerabevakning redan finns med som alternativ åtgärd i kommunens
brottsförebyggande arbete samt att frågan om patrullerande väktare
anses överflödig i det initiala arbetet med lägesbilder och samverkan. Vid
sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 115 fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Yrkanden
Christer Filipsson (DiN) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-05-06

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

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut om medborgarförslag om att utrusta
hundlatriner med hundbajspåsar
Dnr NBGK 2017/0148

Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (DiN) och Christer Filipsson (DiN) har tillsammans
lämnat ett medborgarförslag till Norbergs kommun gällande att utrusta
befintliga hundlatriner i kommunen med hundbajspåsar.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har yttrat sig i
ärendet. Direktionen föreslår att förslaget avslås, då NVK inte kan finna
något ansvar eller annan anledning inom ramen av sitt uppdrag som kan
motivera ett bifall. Eventuellt stöd för gratis hundbajspåsar ligger utanför
NVK:s uppdrag att bedöma.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2018, paragraf 105, att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Kommunfullmäktige
beslutade i sin tur den 27 augusti 2018, paragraf 75, att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta Västmanland-Dalarnas
miljö- och byggnadsnämnds, V-Dala, yttrande.
V-Dala har lämnat in ett yttrande. Gällande hundbajs har endast ett
klagomål inkommit sedan år 2002, varför problemet inte förfaller vara
stort. En viktig fråga att belysa är om denna service ger upphov till
nedskräpning och mer plast i miljön. Vid ett eventuellt genomförande av
medborgarförslaget bör kostnaden ligga på Norbergs kommun. Om
kommunen får minskade kostnader för städning kan åtgärden möjligen
vara lönsam.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 69, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
motionen avslås. Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 15
april 2019, paragraf 109, samma beslut.

Yrkanden
Christer Filipsson (DiN) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

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

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut om medborgarförslag om
samarbete/projekt som medverkar till trygghet
och säkerhet i Norberg
Dnr NBGK 2018/0227

Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har lämnat in ett
medborgarförslag med förslaget 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 74, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Därefter har socialutskottet och brottsförebyggande rådet yttrat sig över
motionen.
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, behandlade frågan vid rådsmötet den 1
april 2019. I rådets yttrande framkommer att BRÅ-samordnarens
uppdrag innefattar att samordna insatser mellan kommunala
verksamheter och enheter såsom socialtjänst, skola, ungdomsverksamhet
och kommunala fastighetsbolag samt externa aktörer såsom polis och
privata bostadsbolag och annan privat verksamhet i Norbergs kommun.
I det brottsförebyggande arbetet återfinns problematiken med narkotika
och missbruk högt upp på agendan och är prioriterat i de olika
samverkansaktörernas syn på insatsbehov. På detta sätt innefattar
pågående projekt de aspekter som berörs i aktuellt medborgarförslag.
Socialutskottet beslutade den 19 mars 2019, paragraf 71, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen
avslås, för att under året följa BRÅ-samordnarens arbete. Vid sitt
sammanträde den 15 april 2019, paragraf 113, fattade kommunstyrelsen
samma beslut.

Yrkanden
Christer Filipsson (DiN) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

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

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning för Norbergs kommun år 2018
Dnr NBGK 2019/0004

Notering till protokollet
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen eller valnämnden.

Beslut
1. Norbergs kommuns årsredovisning för år 2018 godkänns.
2. Underskottet ska på grund av särskilda skäl inte återställas, med
motiveringen att kommunen får lägre framtida kostnader.
Hänvisning sker till kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2017,
paragraf 8, innebärande att Frida Hansdotter Arena finansieras med
minst 20 miljoner kronor via eget kapital.
3. I enlighet med revisorernas förslag beviljas kommunstyrelsen och
valnämnden som helhet och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat en årsredovisning för Norbergs kommun
för år 2018.
Norbergs kommun har redovisat överskott för åren 2014-2017. För år
2018 redovisas ett negativt resultat på 13,5 miljoner kronor inklusive den
nedskrivning på 25 miljoner kronor som har gjorts av Frida Hansdotter
Arena. Om ingen nedskrivning hade gjorts hade det redovisade resultatet
varit positivt och uppgått till 11,5 miljoner kronor. Resultatet förbättras
tack vare överskott i verksamheten för ensamkommande barn med 5,5
miljoner kronor.
Den sammanfattande bedömningen är att Norbergs kommun precis
uppnår målet om god ekonomisk hushållning ur det finansiella
perspektivet. Det kan konstateras att kommunens förbättringsområden
vad gäller kommunens finansiella läge framför allt finns inom
perspektiven långsiktig kapacitet och risk. Den bilden kvarstår efter
bokslut 2018.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 35, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till
kommunfullmäktige:
1. Norbergs kommuns årsredovisning för år 2018 godkänns, efter
inhämtande av revisionsberättelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2. Underskottet ska på grund av särskilda skäl inte återställas, med
motiveringen att kommunen får lägre framtida kostnader.
Hänvisning sker till kommunfullmäktiges beslut den 23 januari
2017, paragraf 8, innebärande att Frida Hansdotter Arena
finansieras med minst 20 miljoner kronor via eget kapital.
Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 66, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund med anledning av
årsredovisning
Dnr NBGK 2019/0004

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten fick möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige med
anledning av årsredovisningen. Vid sammanträdet ställdes inga frågor
från allmänheten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hantering av över- och underskott för år 2018
Dnr NBGK 2019/0004

Beslut
1. Barn- och utbildningsutskottets begäran om att ej ta med sig
underskottet beviljas. Barn- och utbildningsutskottet får i
uppdrag att göra en utredning av orsaken till underskottet och ta
fram en plan för att undvika att framtida underskott uppstår.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförförbunds begäran om
överföring av investeringsmedel om 18 798 400 kronor för ej
påbörjade projekt beviljas.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförförbunds begäran om
överföring av investeringsmedel om 1 100 800 kronor för det
pågående projektet Kvarteret Kronan, gång- och cykelväg beviljas.
4. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets begäran om
överföring av investeringsmedel om 100 000 kronor godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Stefan Granqvist vid Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning har lämnat in en skrivelse om inkomna äskanden om
resultatöverföring från år 2018 till år 2019.
Syftet med resultatöverföring är att skapa förutsättningar för ett flexibelt
och ansvarsfullt resursutnyttjande. Huvudregeln är att underskott ska
överföras till kommande år och återbetalas senast i bokslutet två år efter
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.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, begär överföring
av investeringsmedel till år 2019, i årsredovisningen redovisat som
ofördelat, med 18 798 400 kronor. Medlen disponeras enligt följande:
 Pott för ofördelat
5 888 700 kronor
 Pott för energieffektiviseringar
4 048 700 kronor
 Klimatbefrämjande åtgärder
520 000 kronor
 Gatubelysning i centrala Norberg
341 000 kronor
 Skolgårdar
1 500 000 kronor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ombyggnation LSS
3 500 000 kronor
Renovering korttidsboende Öjersbogården
3 000 000
kronor

Därutöver vill NVK föra över investeringsmedel för det pågående
projektet Kvarteret Kronan, gång- och cykelväg om totalt 1 100 800 kronor.
Barn- och utbildningsutskottet redovisar ett underskott på 3 288 000
kronor för år 2018. Utskottet äskar om att inte behöva ta med sig
underskottet till år 2019.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har önskemål om att föra
över 100 000 kronor för att genomföra planerad renovering av Nya
Lapphyttan inför besöksnäringssäsong och järnförsök.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 36, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till
kommunfullmäktige:
1. Barn- och utbildningsutskottets begäran om att ej ta med sig
underskottet beviljas.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförförbunds begäran om
överföring av investeringsmedel om 18 798 400 kronor för ej
påbörjade projekt beviljas.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförförbunds begäran om
överföring av investeringsmedel om 1 100 800 kronor för det
pågående projektet Kvarteret Kronan, gång- och cykelväg beviljas.
4. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets begäran om
överföring av investeringsmedel om 100 000 kronor godkänns.
Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 68, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Yrkanden
Karin Hurtig (V) föreslår som ett tillägg till punkt 1 att barn- och
utbildningsutskottet får i uppdrag att göra en utredning av orsaken till
underskottet och ta fram en plan för att undvika att framtida underskott
uppstår.
Christer Filipsson (DiN), Anna Kramer (M) och Eddie Lundeqvist (SD)
föreslår bifall till Karin Hurtigs (V) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Karin Hurtigs (V) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning för Västmanland-Dalarna
lönenämnd år 2018
Dnr NBGK 2019/0006

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

Beslut
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner Västmanland-Dalarnas
lönenämnds årsredovisning för år 2018.
I enlighet med revisorernas förslag beviljas nämnden som helhet
och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna lönenämnd har lämnat in en årsredovisning för år
2018. Nämnden redovisar ett överskott på 536 700 kronor. Överskottet
går tillbaka till kommunerna, men nämnden äskar också om att få
överföra 350 000 kronor av överskottet från år 2018 till år 2019 för att
täcka kostnaden av byte av faktisk lön till heltidslön i systemet Personec
P. Enligt fördelning mellan medlemskommunerna äskas om 31 500
kronor från Norbergs kommun. Lönenämnden kommer att inkomma
med ett förtydligande kring äskandet innan det behandlas i
medlemskommunerna.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 37, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för år 2018 godkänns,
efter inhämtande av revisionsberättelse.
Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 69, fattade
kommunstyrelsen samma beslut. Sedan kommunstyrelsens sammanträde
har revisionsberättelse lämnats och nämnden samt dess enskilda
ledamöter föreslås få ansvarsfrihet.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår att kommunfullmäktige godkänner
Västmanland-Dalarnas lönenämnds årsredovisning för år 2018 och att i
enlighet med revisorernas förslag beviljas nämnden som helhet och dess
enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Justerare

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

Kopia till:
Akten
Västmanland-Dalarnas lönenämnd

Justerare
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Årsredovisning för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund år 2018
Dnr NBGK 2019/0099

Beslut
Ärendet hänskjuts till kommande sammanträde med anledning av att
revisionsberättelse inte lämnats.
Kommunfullmäktige noterar att man har fått en föredragning av
årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har lämnat in en
årsredovisning för år 2018. Årets verksamhet uppvisar ett underskott på
2 miljoner kronor före bokslutsdispositioner. Efter ianspråktagande ur
respektive avsättning till resultatutjämnings-/investeringsfond för vatten
och avlopp, uppgår det justerade resultatet till ett underskott på 7,6
miljoner kronor. Återbetalning av medlemsbidrag sker med 2,2 miljoner
kronor till Norbergs kommun.
NVK begär att 5,7 miljoner kronor av 2018 års underhåll lyfts till år 2019
för föreslagna insatser om byte av fönster på Centralskolan och yttertak
på Öjersbogården. Vidare begär NVK om överföring av
investeringsmedel, som har hanterats under ärendet om hantering av
över- och underskott för år 2018.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 38, och
kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019, paragraf 70, att föreslå
följande:
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för
år 2018 godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds begäran om att 5,7
miljoner kronor av 2018 års underhåll lyfts till år 2019 för föreslagna
insatser om byte av fönster på Centralskolan och yttertak på
Öjersbogården.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 64

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Årsredovisning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund år 2018
Dnr NBGK 2019/0140

Beslut
Ärendet hänskjuts till kommande sammanträde med anledning av att
revisionsberättelse inte lämnats.
Kommunfullmäktige noterar att man har fått en föredragning av
årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund har lämnat in en
årsredovisning för år 2018.
Utgående eget kapital per den 31 december 2018 uppgår till 2 242 000
kronor. För år 2018 budgeterades för ett underskott på 1 715 000
kronor, det vill säga ett uttag av eget kapital med motsvarande belopp.
Utfallet blev ett underskott på 886 0000 kronor. Förbundet har antagit
en flerårsplan för takten på hur det egna kapitalet ska användas.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 39, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för år 2018
godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse. Vid sitt sammanträde
den 15 april 2019, paragraf 71, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands samordningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 65

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Årsredovisning för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund år 2018
Dnr NBGK 2019/0141

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2018.
2. I enlighet med revisorernas förslag beviljas förbundets ledning
och direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har lämnat in en årsredovisning
för år 2018. Det ekonomiska resultatet för år 2018 visar ett överskott på
597 000 kronor. Bland större budgetavvikelser kan nämnas högre
intäkter och kostnader för hjälp vid räddningstjänst i samband med
sommarens skogsbränder.
Förbundets egna kapital var vid årets slut 3 506 000 miljoner kronor. Då
det egna kapitalet överstiger begränsningen av eget kapital enligt
förbundsordningens paragraf 16, kommer överstigande del om 86 000
kronor att återbetalas till medlemskommunerna. Förbundets egna kapital
uppgår efter återbetalningen till 3 420 000 kronor.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 40, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2018
godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse.
En revisionsberättelse har därefter lämnats. Revisorerna tillstyrker att
förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Kopia till:
Akten
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 66

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnd år 2018
Dnr NBGK 2019/0110

Beslut
Ärendet hänskjuts till kommande sammanträde med anledning av att
revisionsberättelse inte lämnats.
Kommunfullmäktige noterar att man har fått en föredragning av
årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har lämnat in en
årsredovisning för år 2018.
Vid årets slut visar nämnden ett överskott på 5 530 000 kronor.
Överskottet fördelas mellan kommunerna enligt kommunbidrag och
nedlagd tid. För Norbergs kommun del motsvarar det 661 000 kronor.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 42, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för år
2018 godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse. Vid sitt
sammanträde den 15 april 2019, paragraf 74, fattade kommunstyrelsen
samma beslut.

Kopia till:
Akten
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 67

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Verksamhetsberättelse för Norra Västmanlands
ekonominämnd år 2018
Dnr NBGK 2019/0071

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Norra Västmanlands
ekonominämnds verksamhetsberättelse för år 2018.
2. I enlighet med revisorernas förslag beviljas nämnden som helhet
och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd, NVE, har lämnat in en
verksamhetsberättelse för år 2018. NVE redovisar ett överskott på 859
600 kronor, som främst beror på lägre bemanning och
utvecklingskostnader. Enligt överenskommelse ska överskottet fördelas
med 54,9 procent till Fagersta och 45,1 procent till Norberg, vilket
innebär en återbetalning på 387 7000 kronor till Norberg.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 44, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
Norra Västmanlands ekonominämnds verksamhetsberättelse för år 2018
godkänns. Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 76, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 68

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Årsredovisning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund år 2018
Dnr NBGK 2019/0122

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund har lämnat in en
årsredovisning för år 2018.
Resultatet uppgår till ett överskott på 2,9 miljoner kronor. För NVU
exklusive svenska för invandrare (SFI) redovisas ett överskott på 3
miljoner kronor, som avser gymnasium/vuxenutbildning.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 41, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för år 2018
godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse.
En revisionsberättelse har därefter lämnats. Revisorerna tillstyrker att
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands utbildningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 69

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Årsredovisning och årsberättelse för gemensam
Hjälpmedelsnämnd/Hjälpmedelscentrum år 2018
Dnr NBGK 2019/0127

Notering till protokollet
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i
gemensamma hjälpmedelsnämnden.

Beslut
1. Gemensam Hjälpmedelsnämnds årsberättelse samt
Hjälpmedelscentrums årsredovisning för år 2018 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden samt
enskilda ledamöter i densamma.

Sammanfattning av ärendet
Region Västmanland har genom gemensam Hjälpmedelsnämnd, GHN,
lämnat in en årsredovisning för Hjälpmedelscentrum för år 2018. GHN
har även lämnat in en årsberättelse för nämnden för år 2018.
Årets redovisade resultat är ett överskott på 1 644 000 kronor. Resultatet
före återbetalningen till huvudmännen var 8 219 000 kronor, till följd av
ökad uthyrning och försäljning av hjälpmedel till huvudmännen samt
nytt sortiment.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 43, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
gemensam Hjälpmedelsnämnds årsberättelse samt Hjälpmedelscentrums
årsredovisning för år 2018 godkänns, efter inhämtande av
revisionsberättelse. Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 75,
fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Region Västmanland

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 71

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Finansiering för utbyggnad av vatten och avlopp i
Bjurfors
Dnr NBGK 2017/0396

Beslut
1. Norbergs kommun upptar nytt lån motsvarande 8,4 miljoner kronor.
2. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har rätt att för Norbergs
kommuns räkning ta upp nytt lån motsvarande 8,4 miljoner kronor.
3. Lånet ska inte upptas förrän ärendet är avgjort i förvaltningsrätten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018, paragraf 147, om
utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp i
Bjurfors.
Ekonomichef Stefan Granqvist vid Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning har lämnat in en skrivelse gällande finansiering för
utbyggnaden av vatten och avlopp i Bjurfors. Då denna investering är
utöver den beslutade investeringsbudget som Norbergs kommun
finansierar med egna medel, behöver nytt lån upptas som finansiering.
Den totala investeringskostnaden är 11 miljoner kronor. Med avdrag av
anläggningsavgifter på 2,6 miljoner kronor, som betalas av de som
ansluter sig, kvarstår en nettofinansiering på 8,1 miljoner kronor.
Kapitalkostnad efter avslutad investering belastar V/A-kollektivet.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 71, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
Norbergs kommun upptar nytt lån motsvarande 8,4 miljoner kronor
samt att Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har rätt att för
Norbergs kommuns räkning ta upp nytt lån motsvarande 8,4 miljoner
kronor. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2019, paragraf
82, lades en beslutspunkt till förslaget, nämligen att lånet inte ska upptas
förrän ärendet är avgjort i förvaltningsrätten.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 72

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Utredning av förutsättningarna för att Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund fullt ut
köper ekonomifunktion från Norra Västmanlands
ekonominämnd
Dnr NBGK 2019/0121

Beslut
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund avvecklar den egna
ekonomifunktionen och köper från och med den 1 november år
2019 fullt ut ekonomifunktionen från Norra Västmanlands
ekonominämnd. Beslutet gäller under förutsättning att Fagersta
kommun fattar likalydande beslut.
2. Ekonomichefen vid Norra Västmanlands ekonominämnd uppdras
att i samråd med förbundschefen vid Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund genomföra förändringen och ta fram
förslag till avtal om försäljning/köp av ekonomiadministration.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Fagersta kommun har ställt sig positiv till en utökad
ekonomisamverkan och Fagerstas kommunchef har fått i uppdrag att i
samråd med ekonomichefen och Norbergs kommunchef utreda
förutsättningarna för att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund,
NVK, fullt ut köper ekonomifunktionen från Norra Västmanlands
ekonominämnd, NVE.
Kommunchef Hannu Högberg har upprättat en skrivelse i ärendet. En
sammanfattande beskrivning av möjliga konsekvenser för
medlemskommunerna och NVE har tagits fram i dialog med Fagerstas
kommunchef och ekonomichefen. Frågan gäller ett ställningstagande om
utökad ekonomisamverkan men som i grunden handlar om ett vägval
mellan en centraliserad och decentraliserad ekonomifunktion. Fagersta
har tagit ställning för en centraliserad ekonomiadministration för de egna
verksamheterna samt för NVU. En rimlig följd enligt Fagersta är att även
NVK:s ekonomifunktion centraliseras, särskilt då NVK redan idag köper
vissa tjänster från NVE.
Fagersta kommun hanterar processen samt det fortsatta arbetet med att
NVK avvecklar den egna ekonomifunktionen och att NVK fullt ut
köper ekonomifunktionen från NVE.

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 64, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till
kommunfullmäktige:
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund avvecklar den egna
ekonomifunktionen och köper från och med den 1 november år
2019 fullt ut ekonomifunktionen från Norra Västmanlands
ekonominämnd. Beslutet gäller under förutsättning att Fagersta
kommun fattar likalydande beslut.
2. Ekonomichefen vid Norra Västmanlands ekonominämnd uppdras
att i samråd med förbundschefen vid Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund genomföra förändringen och ta fram
förslag till avtal om försäljning/köp av ekonomiadministration.
Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 95, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Yrkanden
Anna Kramer (M) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag och att
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund istället rekryterar egen
personal för att upprätthålla ekonomifunktionen.
Eddie Lundeqvist (SD), Lars Gustavsson (PNF) och Liane Blom (L)
föreslår bifall till Anna Kramers (M) förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot
Anna Kramers (M) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Åsa-Lena Vestling (SD), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF),
Liane Blom (L), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson (M),
Torbjörn Mood (L) och Eddie Lundeqvist (SD) reserverar sig till förmån
för Anna Kramers (M) förslag.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 73

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Svar på återremitterat ärende om upphandlingsoch inköpssamverkan med Fagersta kommun
Dnr NBGK 2018/0402

Beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom en förfrågan till Fagersta
kommun om att samverka kring upphandlingar när avtalet om
upphandlingssamverkan med Avesta kommun upphör från och med
december år 2019.
2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om
att ingå samverkan, i första hand via köp av tjänst.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingssamverkan mellan Avesta, Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner, med säte i Avesta, startades år 2007. Avesta kommun har
haft svårt att få en kontinuitet med upphandlare och upphandlingschef i
verksamheten, vilket tidvis har påverkat upphandlingsenheten negativt.
Avesta kommun har nu beslutat att säga upp upphandlingssamarbetet.
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse i ärendet. Där framkommer
att avtalad uppsägningstid vid utträde är ett år, räknat från den skriftliga
uppsägningen. Det innebär att Norbergs kommun står utan
upphandlingsorganisation för delar av verksamheten från och med
december år 2019.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds upphandlingar för
Norbergs kommun hanteras idag via Fagersta kommun. När
upphandlingssamverkan med Avesta upphör förefaller det både naturligt
och rimligt att ställa frågan till Fagersta om att Norberg köper
upphandlingstjänster av Fagersta för samtliga delar. Förslaget är därför
att kommunfullmäktige ställer sig bakom en sådan förfrågan och uppdrar
till kommunchefen att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå
samverkan, i första hand via köp av tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 5, att föreslå
kommunfullmäktige följande:
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom en förfrågan till Fagersta
kommun om att samverka kring upphandlingar när avtalet om
upphandlingssamverkan med Avesta kommun upphör från och med
december år 2019.

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-05-06

2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om
att ingå samverkan, i första hand via köp av tjänst.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 26, att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för utredning av om behovet
kan tillgodoses genom anställning av egen personal eller genom
inhyrning av konsulttjänst för upphandling. Finansieringen av detta tas
från medel vilka har utgetts till Avesta kommun.
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande i ärendet. Tiden för att rigga
en upphandlingsorganisation börjar bli knapp, om drygt ett halvår
upphör samverkan med Avesta men långt innan dess behöver
förberedelser göras för att bibehålla en kontinuitet samt föra över
pågående och planerade upphandlingar från Avesta till annan aktör.
Efter Norbergs kommuns beslut om en officiell förfrågan till Fagersta
kommun ska Fagersta kommun i sin tur ta ställning till frågan.
Ledningskontoret har inga nya synsätt på frågan om upphandling. För en
mindre kommun bör upphandling ske i samverkan och förslaget är att
köpa denna tjänst av Fagersta kommun. Via samverkan där flera
personer ingår i ett upphandlingsförfarande finns större potential att föra
in affärsmässiga, juridiska och kommersiella krav i upphandlingarna än
vad som rimligen är möjligt om det hela sker fullt ut i egen regi.
Tillsammans med Fagersta kan Norberg vidareutveckla samt definiera
obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av
tilldelningskriterier samt utvärdering. Att samverka är ett mer
resurseffektivt sätt att arbeta och med viss specialisering kan också
rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor för Norbergs sektorer
utvecklas, likaså aktivt arbete med avtalsuppföljning. Detta hindrar dock
inte att Norbergs kommun för vissa upphandlingar anlitar andra aktörer
eller är aktiv med att koordinera egna upphandlingar med avrop av
ramavtal.
Förslaget från ledningskontoret är att förfrågan om
upphandlingssamverkan med Fagersta kommun via köp av tjänst
kvarstår.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 april 2019,
paragraf 123, att föreslå kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom en förfrågan till Fagersta
kommun om att samverka kring upphandlingar när avtalet om
upphandlingssamverkan med Avesta kommun upphör från och med
december år 2019.

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-05-06

2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om
att ingå samverkan, i första hand via köp av tjänst.

Kopia till:
Akten
Fagersta kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 74

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Utökning av Västmanland-Dalarna lönenämnd
med Smedjebackens kommun
Dnr NBGK 2019/0083

Beslut
Smedjebackens kommuns inträde i den gemensamma lönesamverkan
från den 1 januari 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam lönesamverkan
mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Norberg, Skinnskatteberg och
Hedemora. Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma
nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.
Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun har beslutat att ingå
samverkan beträffande lönehantering och att ansöka om medlemskap i
Västmanland-Dalarna lönenämnd. Lönenämnden behandlade ärendet
den 21 februari 2019, paragraf 4, och beslutade att godkänna
Smedjebackens kommuns ansökan om inträde i nämnden, under
förutsättning att samtliga kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut i
frågan.
Kommunchef Hannu Högberg har upprättat en skrivelse i ärendet. Där
framgår att Smedjebacken har för avsikt att ingå samverkan från den 1
januari 2020 samt att Smedjebacken står för eventuella
utredningskostnader i samband med samgåendet.
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Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 46, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
Smedjebackens kommuns inträde i den gemensamma lönesamverkan
från den 1 januari 2020 godkänns. Vid sitt sammanträde den 15 april
2019, paragraf 83, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Västmanland-Dalarnas lönenämnd
Fagersta kommun
Avesta kommun
Hedemora kommun
Skinnskattebergs kommun
Smedjebackens kommun
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Hantering av ärende om utvidgat samarbete
gällande Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund och Norra
Västmanlands Utbildningsförbund
Dnr NBGK 2018/0265

Beslut
Med ledningskontorets utredning som grund, kommunfullmäktiges
beslut den 17 december 2018, paragraf 188, gällande styrdokument för
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund samt kommunstyrelsens
beslut den 27 augusti 2018, paragraf 85, om ny ersättningsmodell och
förbundsordning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, anses
motionens intention vara uppfylld.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, paragraf 120, att
bifalla en motion inlämnad av Pratima Åslund (V) och Kent Persson (V).
I motionen yrkades att kommunstyrelsen uppdras att presentera
alternativa lösningar på hur verksamheter inom teknik, fastighet och
gymnasiefrågor ska kunna bedrivas ifall Norbergs kommuns
samarbetspartners inom dessa områden fattar beslut som skulle inverka
negativt för kommunen. Kommunfullmäktige uppdrog åt
ledningskontoret att genomföra utredningen med start i januari år 2018.
Ledningskontoret har tidigare lämnat in en utredning som återrapport
utifrån uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2018,
paragraf 126, att återremittera ärendet då utredningen inte besvarade
motionens förslag.
Kommunfullmäktige behandlade den 17 december 2018, paragraf 188,
ett ärende gällande reviderad förbundsordning, nytt samverkansavtal,
kompletterat reglemente för förbundsdirektionen samt reglemente för
ägarnämnd för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK,
och beslutade följande:
1. Norbergs kommun beslutar anta nytt samverkansavtal om de
kommunaltekniska verksamheterna, omarbetad förbundsordning
för NVK, kompletterat reglemente för förbundsdirektionen
inklusive reglemente som tillskapar ägarnämnd för vardera
kommunen i särskilt syfte att stärka medlemskommunernas
möjligheter att styra, granska och ha uppsikt över NVK, samt
vidare i syftet att säkerställa det lokala inflytandet hos
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förbundsmedlemmarna. Beslut gäller från och med den 1 januari
2019.
2. Reglemente för ägarnämnd och organisation med ägarnämnder
gäller för kommande mandatperiod och tillsvidare om ej annat
beslutas. Ägarnämndernas verksamhet skall följas upp efter 3 år
och år 4 ska beslut tas inför efterkommande mandatperiod. Vid
sådan uppföljning föreslås kommunerna eventuellt pröva om
modell med beställare och utförare ska utredas för senare
införande.
3. Fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete ska göras genom
framtagande av särskilda riktlinjer vad avser ekonomi,
verksamhetsfastigheter samt relaterade frågor till IT såsom
genomlysning av dagens verksamhet i förhållande till relevanta
lösningar för framtiden. Riktlinjer ska även tas fram för
bostadsfastigheter som teknikförbundet ansvarar för.
4. Kommunerna Fagersta och Norberg behandlar gemensamt åter
förslagen i utredningen FAHNS-kommunerna framför styret om hur
än mer stärka kommunernas möjligheter att styra, granska och ha
uppsikt över samverkansorganisationer.
5. I verkställighetsarbetet ska informations- och utbildningsinsatser
inom samverkansorgan och kommunala organisationsstrukturer
genomföras.
Gällande Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, behandlade
kommunfullmäktige den 27 augusti 2018, paragraf 85, ett ärende om ny
ersättningsmodell och förbundsordning och beslutade följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar om inriktning till ny
ersättningsmodell i enlighet med 21 angivna villkor och principer
för en ny ersättningsmodell.
2. Ett införande av en ny ersättningsmodell omfattande gymnasiet,
vuxenutbildningen, lärvux samt svenska för invandrare innebär
att NVU i samband med budgetberedningen våren år 2019 i
respektive ägarkommun tar fram en elevprognos för vardera
ägarkommun med prognostiserat ekonomiskt utfall i enlighet
med de villkor och förutsättningar som gäller för den nya
ersättningsmodellen. Prognosen utgör de preliminära
budgetramarna för NVU år 2020. Prognosen justeras i efterhand
i enlighet med datum för elevavräkning.
3. Kommuncheferna ges i uppdrag att skriva fram en ny
förbundsordning till respektive kommunfullmäktige senast
september år 2019.
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Ledningskontoret anser sig inte ha något ytterligare än redan genomförd
utredning att anföra i ärendet. Med den som grund och ovan nämnda
beslut, föreslås att motionens intention är uppfylld.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 46, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
besluta enligt ledningskontorets förslag. Vid sitt sammanträde den 15
april 2019, paragraf 84, fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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Avtal och reglemente för gemensam
Hjälpmedelsnämnd från år 2019
Dnr NBGK 2019/0077

Beslut
1. Det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden antas att gälla för perioden 2019-01-01–202212-31.
2. Det redovisade förslaget till avtal avseende den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden antas att gälla från och med 2019-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Region Västmanland har efter beslut av regionfullmäktige lämnat ett
förslag till revidering av avtal och reglementen för gemensamma
nämnder, för antagande av respektive huvudmans fullmäktige.
Förändringarna är i huvudsak redaktionella.
Norbergs kommun ingår i gemensam Hjälpmedelsnämnd och berörs
därför av förslag till samverkansavtal och reglemente för nämnden.
Avtalet förslås gälla från den 1 januari 2019 och reglementet avser åren
2019-2022.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 55, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till
kommunfullmäktige:
1. Det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden antas att gälla för perioden 2019-01-01–202212-31.
2. Det redovisade förslaget till avtal avseende den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden antas att gälla från och med 2019-01-01.
Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 86, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Region Västmanland
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Revidering av plan för kriskommunikation
Dnr NBGK 2017/0332

Beslut
Förslaget till ny kriskommunikationsplan antas.

Sammanfattning av ärendet
År 2017 upprättades ett förslag till revidering av
kriskommunikationsplanen. Planen beskrev kommunens arbete med
kommunikation vid kriser och skulle ersätta kriskommunikationsplanen
från år 2013. Allmänna utskottet beslutade den 20 september 2017,
paragraf 65, att återremittera planen för en fördjupning av hur
samverkan kring kommunikation med andra organisationer sköts, vem
som ansvarar för det och hur det ser ut. Vidare behövdes en diskussion
om krisledningsnämnden och dess roll i kriskommunikationen samt hur
VMA-tuta och push-SMS kan användas.
Beredskapssamordnare Anna Nilsson och informatör Nadja Vourinen
har nu tagit fram en ny plan för kriskommunikation i Norbergs
kommun. Den nya planen har uppdaterats utifrån den nya
organisationen i kommunen samt förändringen med en informatör som
ansvarig för kriskommunikationsarbetet vid kris i stället för en
informationschef.
Andra förändringar i planen är:
 ett förtydligande kring kriskommunikation
 målet för Norberg kommuns kommunikation vid kriser
 förändringar i kommunens organisation för kriskommunikation
 uppdaterat utseendet
 ett förtydligande av kriskommunikationsarbetet med bland annat
checklistor.
Efter återremitteringen har planen reviderats genom att:
 utsedda talespersoner i kommunens krisledning finns med
 krisledningsnämndens roll och ansvar inom
kriskommunikationsarbetet förtydligats
 det finns information om hur samverkan med andra aktörer ska
hanteras i en kris
 informationen om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) har
förtydligats
 det finns mer information om VMA-tyfoner.
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Gällande frågan om hur push-SMS kan användas i händelse av kris har
kommunen i dagsläget ingen sådan tjänst. SMS kan sändas som ett
varningsmeddelande via SOS Alarm inom VMA-systemet och utskicket
sker på begäran av räddningsledaren under en rådande VMA-situation.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 54, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
förslaget till ny kriskommunikationsplan antas. Vid sitt sammanträde den
15 april 2019, paragraf 99, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Beredskapssamordnaren
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Nya taxor med anledning av ny tobakslag
Dnr NBGK 2019/0113

Beslut
1. Förslaget på nya taxor med anledning av den nya tobakslagen antas
enligt socialutskottets förslag att gälla från och med den 1 juli 2019.
2. Socialutskottet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra
avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändring i
konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste
avgiftsändringen. Basmånad för indexuppräkning är oktober år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen
(2018:2088) om tobak och tobaksliknade produkter (LTLP). Den nya
lagen träder i kraft den 1 juli 2019 och ersätter den tidigare tobakslagen
(1993:581) samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Norbergs kommun behöver med anledning av detta
införa nya taxor kopplat till nya lagen samt göra tillägg i
delegationsordningen.
Socialutskottet beslutade den 19 mars 2019, paragraf 75, att föreslå
kommunstyrelsen att anta sociala sektorns förslag på tillägg i
delegationsordningen enligt bilaga. Utskottet beslutade också att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1. Taxor antas enligt bilaga.
2. Socialutskottet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra
avgifterna med en procentsats som motsvarar den förändringar i
konsumentprisindex (totalindex) som skett sedan senaste
avgiftsändringen. Basmånad för indexuppräkning är oktober år 2019.
Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 101, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

53(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 79

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL18) med
tillämpningsanvisningar
Dnr NBGK 2019/0100

Beslut
I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, antas bestämmelserna om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL18) samt tillämpningsanvisningar för OPFKL att gälla från den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
HR-enheten har lämnat ett förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda, OPF-KL18. OPF-KL18 innehåller
omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för
förtroendevalda. Till OPF-KL18 har även ett förslag till nya
tillämpningsanvisningar för Norbergs kommun tagits fram.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 63, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att i
enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
(OPF-KL18) samt tillämpningsanvisningar för OPF-KL, att gälla från
den 1 januari 2019. Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 62,
fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
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HR-chefen
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Redovisning av motioner och medborgarförslag
under beredning, första halvåret år 2019
Dnr NBGK 2019/0102

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två
gånger per år redovisa motioner och medborgarförslag som är under
beredning. Redovisning ska ske på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden under vår och höst. Av den anledningen har
ledningskontoret upprättat en sådan redovisning.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 65, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
redovisningen godkänns. Vid sitt sammanträde den 15 april 2019,
paragraf 105, fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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Beslut om motion från (DiN) om partivis
placering i kommunfullmäktige
Dnr NBGK 2018/0422

Beslut
1. Kommunfullmäktige ger kommunfullmäktiges presidium och
gruppledarna i uppdrag att tillsammans besluta om placeringen i
kommunfullmäktige.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har tillsammans
lämnat in en motion där de föreslår att ledamöterna i
kommunfullmäktige ska placeras efter partitillhörighet och inte efter hur
mandaten har fördelats i allmänna val.
Anledningen till förslaget är att de nya delegater som väljs in i fullmäktige
behöver ett direkt stöd från sina partikamrater för att kunna utveckla och
stärka sitt ansvar som vald politiker i fullmäktige. Med dagens placering
riskerar de att hamna bredvid partiföreträdare som inte har något intresse
av att stärka en person som befinner sig på den del som inte sympatiserar
med politikernas egna åsikter eller intressen. Det finns därför en risk att
politikern avstår från att yttra sig eller på något annat sätt ge uttryck för
sin åsikt. Förslagsvis placeras partigrupperna i den ordning som dess
storlek medger, med störst parti längst fram.
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Idag sitter ledamöterna i
kommunfullmäktige enligt den ordning de tas upp i länsstyrelsens
protokoll för mandatfördelningen. Det innebär att väldigt få sitter med
partikamrater eller samarbetspartier. Som motionärerna skriver kan det
ha ett värde för nyvalda eller osäkra ledamöter att ha stöd av sina
partikamrater. Det kan även finnas behov av att snabbt komma överens
med sina samarbetspartners om en linje under sittande möte, något som
är i stort sett omöjligt idag utan att avbryta mötet.
Ledningskontoret anser att detta helt och håller är en politisk fråga och
tar därför inte ställning till någon av placeringarna. Dock föreslår
ledningskontoret att om fullmäktige beslutar att partivis placering införs,
placeras partier som har ett samarbete tillsammans.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 68, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
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motionen avslås. Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 108,
fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår att kommunfullmäktiges presidium och
gruppledarna får i uppdrag att tillsammans besluta om placeringen i
kommunfullmäktige och att motionen därmed anses besvarad.
Anna Kramer (M) och Eddie Lundeqvist (SD) föreslår bifall till Åsa
Erikssons (S) förslag.
Stig Holmberg (C) föreslår att ärendet ska bordläggas.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar först om ärendet ska avgöras idag
eller bordläggas och finner att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde. Han frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller Åsa
Erikssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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Beslut om på motion från (V) om borttagande av
delade turer
Dnr NBGK 2018/0281

Beslut
Motionen anses besvarad i och med socialutskottets fortsatta utredning
om delade turer.

Sammanfattning av ärendet
Karin Hurtig (V) och Pratima Åslund (V) har lämnat in en motion om
borttagande av delade turer. Motionärerna vill att kommunen slutar upp
med att ge medarbetare ofrivilliga obetalda håltimmar. Delade turer är en
dålig arbetstidsmodell som skapar stress och leder till ohälsa.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 102, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Socialutskottet har yttrat sig över motionen. I dagsläget ligger de flesta
delade turer placerade på helger och avser tillsvidareanställd personal
som arbetar på grundschema. I samband med att antal personal som har
del av tjänst i pool växer, så ökar samtidigt de delade turerna. Det är en
effekt som ses efter införandet av heltid som norm. All pooltjänstgöring
görs vid annans personals frånvaro. Behoven skiljer sig över dygnet och
när pool/vikarie tillsätts är det brukarens behov som styr.
Sociala sektorn har kontaktat fyra närliggande kommuner. I dessa
kommuner förekommer delade turer på helger i två av kommunerna, i en
av dessa ligger turerna enbart på helgerna. Några kommuner har i stället
för delade turer infört långpass som är mellan klockan 7.00–21.30. I vissa
fall väljer personal delade turer även vid önskeschema för att slippa
långpass eller tätare helgtjänstgöring.
En utredning för framtagande av kostnader och organisatoriska effekter
kräver ytterligare tid för sektorn, som önskar samverka med personalen
och fackliga organisationer för att ta fram förslag på de mest lämpade
grunderna att skapa ett förslag utifrån. Efter samverkan med berörda
parter fortsätter ett omfattande arbete med schemaläggning för att se om
framtagna förslag är genomförbara samt vilka kostnader de genererar.
Sektorn kommer fortlöpande att rapportera det fortsatta arbetet till
socialutskottet. Sektorn delar intentionen i motionen och arbetar aktivt
för att ta bort delade turer. I och med den fortsatta utredningen
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beslutade socialutskottet den 19 mars 2019, paragraf 73, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen
anses besvarad. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2019,
paragraf 110, fattades likalydande beslut.
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Beslut om motion från (L) om ombyggnation av
Öjersbogården
Dnr NBGK 2018/0373

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om ombyggnation av
Öjersbogården. Förslaget är att Öjersbo i samband med renovering
byggs om så att det kan bilda servicelägenheter för äldre, LSS-boende för
invånare med sådant behov samt eventuellt en förskola.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018, paragraf 176, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Socialutskottet har yttrat sig över motionen. I dagsläget pågår ingen
renovering av Öjersbogården. Däremot pågår en projektering som
enbart avser anpassning av korttidsboendets befintliga lokaler utifrån
gällande hygienkrav. I yttrandet redogörs för en genomförd
omvärldsbevakning i ärendet.
Socialutskottet beslutade den 19 mars 2019, paragraf 74, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen
avslås, eftersom det i dagsläget med genomförd omvärldsbevakning som
grund inte finns tillräckliga skäl för att bifalla motionen. Vid sitt
sammanträde den 15 april 2019, paragraf 111, fattade kommunstyrelsen
samma beslut.

Reservationer
Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF), Liane Blom (L), Per-Arne
Andersson (M), Torbjörn Mood (L).
Liane Blom (L) och Torbjörn Mood (L) lämnar följande motivering till
sin reservation: Liberalerna reserverar oss mot kommunfullmäktiges
beslut om att vår motion om ombyggnation avslås med motiveringen att
motionen tar upp flera möjliga lösningar för Öjersbogården men att den
avslås på grund av att byggnaden inte kan användas för LSS-boende.
Utöver det kan vi inte se att någon utredning av behovet av särskilt
boende eller servicelägenheter är gjord. Intentionen med motionen var

Justerare

Utdragsbestyrkande

60(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-05-06

att använda byggnaden mer effektivt - inte nödvändigtvis till vissa
verksamheter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

61(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 84

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Beslut om återremitterad motion från (M) om
ökad trygghet i Norberg
Dnr NBGK 2018/0115

Beslut
Motionen förklaras besvarad, då föreslagna insatser ryms i pågående
brottsförebyggande arbete.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Segerbo (M) har lämnat in en motion om ökad trygghet i Norberg. I
motionen föreslås att det görs en trygghetsöversyn i Norberg och att
förutsättningarna för att sätta upp kameror utreds.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 58, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 89, att
uppdra till ledningskontoret att yttra sig över motionen.
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. År 2010 inkom en motion
om kameraövervakning av fastigheter i Norbergs kommun, i syfte att öka
individens trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse
och brottslighet samt öka identifieringsmöjlighet av gärningspersoner.
Motionens förslag var att en behovsanalys av alla kommunägda
fastigheter som inte hade verksamhet kvällar, nätter och helger skulle
göras samt att en säkerhetsgrupp skulle ansvara för framtagandet av
rutiner kring eventuell kameraövervakning. Efter inhämtande av
yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, NVK, ansåg ledningskontoret att motionen
skulle avslås. NVK angav bland annat att årskostnaden (år 2010) för
kameraövervakning vid Källskolan och Centralskolan uppskattades till
173 000 kronor.
Det preventiva arbetet i Norberg bedrivs på flera nivåer och parallellt.
Det är entydigt att många goda insatser vidtagits för att utveckla det
brottsförebyggande arbetet men bilden är också att koordinationen av
arbetet kan utvecklas. Insatserna bör också utgå från ett systematiskt
mål/medel-tänkande utifrån identifierade nulägesbilder. Brottsstatistik
för Norbergs kommun behöver brytas ned på lägre nivåer för att ge
underlag till kommun samt polis om de specifika insatser som bör sättas
in förutom de mera generella, exempelvis bevakningskameror på vissa
platser.

Justerare

Utdragsbestyrkande

62(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Fagersta kommun införde privata väktare under år 2017 med syfte att
förebygga brott och höja säkerheten. Modellen i Norberg var att satsa på
fritidscoacher. Att införa väktare kan vara förebyggande men kostnaden
ska ställas i förhållande till andra prioriteringar. Rekommendationen i
nuläget är att göra Norbergs kommuns brottsförebyggande arbete mer
angeläget för hela Norberg. För att nå dit, behöver exempelvis lokalt
näringsliv och civila samhället involveras samt att kommunikationen
kring det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Initiativ i denna riktning
har beslutats av kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 november
2018, paragraf 81.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 43, att
föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad, då
brottsförebyggande arbete redan pågår. Kommunfullmäktige beslutade i
sin tur den 4 mars 2019, paragraf 37, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att redogöra för en bedömning av, och ett
ställningstagande till, intentionerna i motionen.
BRÅ-samordnare Martin Winqvist har upprättat ett yttrande i ärendet.
Sedan den 18 februari 2019 arbetar Winqvist heltid som projektledare
med att organisera och metodinriktat underbygga det proaktiva och
reaktiva arbetet riktat mot brottslighet och trygghet i Norberg. I
yttrandet redogörs bland annat för hur det brottsförebyggande arbetet i
Norberg kommer att utvecklas samt vad som gäller för
kamerabevakning.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 33, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
motionen förklaras besvarad, då föreslagna insatser ryms i pågående
brottsförebyggande arbete. Vid sitt sammanträde den 15 april 2019,
paragraf 116, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

63(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 85

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (M) – Rekrytering av
verksamhetschefer till Norbergs kommun
Dnr NBGK 2019/0191

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion
där de förslår att oppositionen ska få en större roll i rekryteringen av
verksamhetschefer. Förslag till beslut är:
- oppositionen är med och tar fram kravspecifikation på
underlaget av tjänsten som rekryteras
- involvera oppositionen vid rekrytering av verksamhetschefer,
intervjuer, sammanställning och avslut, till Norbergs kommun

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

64(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 86

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (DiN) – Motion om att införa
befattningsbeskrivningar för samtliga tjänster
inom hela Norbergs kommuns organisation
Dnr NBGK 2019/0195

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (DiN), John Ellard (DiN) och Anna Lindgren (DiN)
har lämnar in en motion där de föreslår att Norbergs kommun upprättar
en fullständig organisationsbeskrivning i enlighet med vad som anges i
ISO 9001 och ISO 9014. De föreslår vidare att befattningsbeskrivningar
införs för samtliga tjänster i organisationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

65(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 87

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (M) – Kommunstyrelsen som
strategisk nämnd
Dnr NBGK 2019/0199

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion
där de föreslår en organisationsöversyn där man ser över vilka utskott
som kan göras till nämnder samt att till kommunfullmäktiges möte den
30 september presentera en plan för genomförande enligt det förslaget.
Syftet med den föreslagna omorganisationen är den stora mängden
ärenden som hanteras i kommunstyrelsen istället för att beslutas slutligt i
utskotten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

66(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 88

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (SD) – Ökade anslag till grund- och
mandatstöd
Dnr NBGK 2019/0153

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att det
kommunala partistödets båda delar höjs. Grundstödet för partier som är
representerade i kommunfullmäktige föreslås höjas från 12 000 kronor
per år till 18 000 kronor per år. Mandatstödet som är beroende av antal
mandat respektive parti har i kommunfullmäktige föreslås höjas från
3 000 kronor per mandat och år till 5 000 kronor per mandat och år.
Syftet med höjningarna är att politikerna i Norberg ska få möjlighet till
utbildningar och annat.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

67(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 89

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (SD) – Återbruka mera
Dnr NBGK 2019/0154

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) och Eddie Lundeqvist (SD) har lämnat in en
motion där hon föreslår att Norbergs kommun inför en bytesbod där
privatpersoner kan lämna och hämta saker de inte längre vill ha.
Inspiration har hämtats från Håbo kommun där verksamheten funnits i
15 år.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

68(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 90

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (M) – Lokaler i kommunhuset
Dnr NBGK 2019/0166

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion
där de föreslår att politiska partier ska få hyra mötesrum i kommunhuset
kostnadsfritt, istället för att som idag debiteras 200 kronor per tillfälle,
för att arbeta med kommunala ärenden.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

69(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 91

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (M) – Från försörjningsstöd till
anställning i kommunservice
Dnr NBGK 2019/0167

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion
där de föreslår att de fem personer som idag är tidsbegränsat placerade
hos Kommunservice ska tillsvidareanställas. Finansiering sker delvis
genom att deras försörjningsstöd övergår till lön.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 92

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (M) – Farthinder på Fagerstavägen
Dnr NBGK 2019/0168

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion
där de föreslår att Fagerstavägen byggs om för att öka trafiksäkerheten.
De föreslagna åtgärderna är:
- Ta bort ”midjan” och göra två körfält med farthinder i båda
riktningarna. Komplettera med en refug i mitten så omkörningar
förhindras. Refugen bör ha ett staket i mitten för att tydliggöra delningen
av höger- respektive vänster körfält.
- Komplettera med övergångsställe i kombination med skylt med
blinkande ljus som varnar när gångtrafikant passerar.
- Finansiera byggnationen från NVK:s budget inom ram.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

71(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 93

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (M) – Införande av återbruket
”Norbergscirkeln”
Dnr NBGK 2019/0170

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion
där de föreslår att Norbergs kommun ska införa ett återbruk i en ny
tappning, Norbergscirkeln. Inom Norbergscirkelns verksamhet ska
upphittade cyklar som inte blir hämtade av sin rättmättiga ägare
restaureras av personer som anställs i Norbergscirkeln. Cyklarna ska
sedan antingen säljas eller lånas ut till invånare eller turister. Vidare ska
möbler restaureras och sytjänster såsom att sy i blixtlås, lägga upp byxor
eller sy gardiner erbjudas.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

72(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 94

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (M) – Vice ordförandeposter till
oppositionen
Dnr NBGK 2019/0180

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion
där de föreslår att man snarast ska välja en företrädare från oppositionen
som vice ordförande i nämnder och utskott, samarbetsorgan i Norbergs
kommun.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

73(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 95

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (L) – Enkla jobb
Dnr NBGK 2019/0180

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion där hon föreslår att en
utredning bör genomföras bland Norbergs äldre befolkning, över vad det
har för behov av hjälp för att kunna bo kvar i sina hem. Utifrån vad
utredningen visar, skapas enkla jobb, där personer kommer i försörjning
och gör samhällsnytta.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

74(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (L) – Minska antalet barn i
barngrupper i förskolan
Dnr NBGK 2019/0182

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om att Norbergs kommun bör
uppmuntra fler privata alternativ inom barnomsorgen i syfte att minska
barngruppernas storlek. Liane Blom (L) föreslår därför:
1. Norbergs kommun förmedlar att vi är positiva till annan
pedagogisk omsorg
2. Familjer bör informeras om att detta är ett alternativ till
kommunens verksamhet.
3. Kommunens hemsida utvecklas så att respektive familj kan se
vilka andra aktörer som finns på marknaden.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

75(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 97

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (L) – Åtgärder för att öka andelen
behöriga lärare
Dnr NBGK 2019/0183

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om åtgärder för att öka andelen
behöriga lärare. Blom (L) vill öka attraktiviteten i läraryrket och föreslår
därför:
1. Norberg inför att all tid som inte är undervisningstid, görs om till
förtroendetid för utbildade lärare.
2. Det lokala kollektivavtal som ska skapas är attraktivt för lärare
och ska också kommuniceras utåt, via hemsida och vid
annonsering.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

76(87)

Sammanträdesprotokoll
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§ 98

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (L) – Låt de som har sovande jour få
betalt
Dnr NBGK 2019/0184

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion där hon föreslår att de som
arbetar inom LSS som personliga assistenter ska få lön när sovande jour
ingår i arbetsuppgifterna.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 99

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (L) – Åtgärder för att öka
skolresultatet
Dnr NBGK 2019/0185

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion där hon föreslår åtgärder för att
öka skolresultaten. Bloms (L) förslag är:
1. Norbergs kommun avsätter medel till barn- och
utbildningsutskottet så att framförallt Centralskolan kan skapa ett
inslussningssystem till elever som flyttar in från andra
kommuner.
2. Källskolan och Centralskolan uppdras att utarbeta ett system där
även högpresterande elever kommer till sin rätt.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

78(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 100

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Motion från (L) – Åtgärder för att skapa biologisk
mångfald
Dnr NBGK 2019/0186

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om åtgärder för att öka
biologisk mångfald. I motionen föreslår hon att ängar ska anläggas på
svårklippta grönytor på flera ställen i kommunen. Förslagen är:
1. Norbergs kommun gör om flera grönytor till ängsmark igen.
2. Norbergs skolor låter sina elever vara med och följa hur ängens
liv ändras över året.
3. Norbergs barn och ungdomar får vara med och göra skyltar för
att informera allmänheten om att kommunen satsar på biologisk
mångfald.
4. För att sköta ängen uppdras NVK att göra det eller så skapas ett
eller flera gröna arbeten i Norberg.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 101

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Kompletterande val till krisledningsnämnden för
mandatperioden 2018-2022
Dnr NBGK 2019/0002

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anna Kramer (M) till ledamot i
krisledningsnämnden till dess att nyvalda kommunfullmäktige förrättar
nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2019 valdes
ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden. Dock så missades en
ledamot varför kompletterande val görs.

Kopia till:
Akten
Anna Kramer
Beredskapssamordnaren
Löneförvaltningen
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 102

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Entledigande och fyllnadsval som ersättare i
kommunstyrelsen efter Ingrid Filipsson (DiN)
Dnr NBGK 2019/0002

Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingrid Filipsson (DiN) från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
2. John Ellard (DiN) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till dess
att nyvalda kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa
allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Filipsson (DiN) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) föreslår John Ellard (DiN).

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Lennart Skansfors (DiN)
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Ingrid Filipsson
John Ellard
Löneförvaltningen
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

81(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 103

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Entledigande och fyllnadsval till valberedningen
efter Kenneth Östberg (S)
Dnr NBGK 2019/0002

Beslut
1. Kenneth Östberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot
och ordförande i valberedningen.
2. Åsa Eriksson (S) väljs till ledamot och ordförande i
valberedningen till dess att nyvalda kommunfullmäktige förrättar
nya val efter nästa allmänna val.
3. Frågan om ersättare i valberedningen bordläggs till kommande
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Östberg (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som
ledamot och ordförande i valberedningen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår sig själv som ledamot och ordförande i
valberedningen. Frågan om fyllnadsval för ersättarplatsen bordläggs.

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

Kopia till:
Akten
Kenneth Östberg
Åsa Eriksson
Löneförvaltningen
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 104

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Interpellation till socialutskottets ordförande om
ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd för
studier
Dnr NBGK 2019/0181

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande
om ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Det Blom
vill ha svar på är:
- Vilka åtgärder kommer du att vidta så att de ensamkommande
får den information som de behöver?
- Vilka åtgärder kommer du att vidta för att ungdomarna ska
kunna ägna sig åt sina studier?
- Vilka åtgärder kommer du att vidta för att ungdomarna ska
kunna bo kvar i vår kommun, oavsett var de studerar?

Kopia till:
Akten
Socialutskottets ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

83(87)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 105

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om bristande rättssäkerhet inom sociala sektorns
individ- och familjeomsorg
Dnr NBGK 2019/0187

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (DiN) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om bristande rättssäkerhet inom sociala sektorns individ- och
familjeomsorg. De frågor som Filipsson (DiN) önskar få svar på är:
- Vad avser kommunalrådet vidta för åtgärder för at sociala
utskottets ledamöter skall få tillgång till det material de behöver
för att fullgöra sitt uppdrag. Detta mot bakgrund av att utskottet
genom ett aktivt beslut begränsat ledamöternas möjligheter till
insyn.
- Vad avser kommunalrådet vidta för åtgärder för att
socialförvaltningen skall säkerställa att lagstiftningen (LOU) vad
gäller upphandling av tjänster följs när socialtjänsten avser att
köpa vårdtjänster.
- Vad avser kommunalrådet vidta för åtgärder så att det kan anses
som säkerställt att lagar efterföljs och att socialförvaltningens
personal har den kompetens och formella behörighet som krävs
för att de skall kunna handlägga ärenden som rör barn och
ungdom.
- Hur kommer kommunalrådet att följa upp att förvaltningen
vidtar de nödvändiga åtgärder som krävs för att förvaltningen
skall uppfylla nuvarande lagstiftning och socialstyrelsens
regelverk för verksamheten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 106

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Information från kommunstyrelsen och dess
utskott
Dnr NBGK 2019/0061

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda från kommunstyrelsen och dess utskott informerar
om aktuella frågor i organisationerna.
Anna-Maria Muselli (S) berättar att barn- och utbildningsutskottet har
lämnat ett uppdrag till sektorschefen gällande en rad verksamhetsfrågor.
Johanna Odö (S) berättar att en utredare har tillsatts för att se över
socialutskottets verksamhet. En första rapport har lämnats.
Karin Hurtig (V) berättar att Skolinspektionen besökt Norbergs
kommun och att en rapport kommer inom fyra veckor.
Joachim Stridsberg, ny kulturchef i Norbergs kommun, presenterar sig.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 107

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Information från samverkansorgan
Dnr NBGK 2019/0061

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Tove Winqvist (S) berättar att översiktsplanen för Norbergs kommun,
som först upprättades 2011, ska aktualitetsprövas under 2019.
Olle Rahm (S) berättar att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
fortsätter arbeta med att öka andelen kvinnliga medarbetare inom
räddningstjänsten.
Jimmy Fredriksson (S) berättar att Fagersta kommun har gjort ett utspel
kring att utreda framtiden för Norra Västmanlands utbildningsförbund,
NVU. Norbergs ståndpunkt är att man fortsatt vill samarbeta inom
ramen för NVU.

Kopia till:
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 108

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Skriftliga meddelanden
Dnr NBGK 2019/0061

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av meddelandena.

Sammanfattning av ärendet
-

Månadsrapport per den 28 februari 2019 från VästmanlandDalarnas miljö- och byggnadsnämnd
Protokoll från V-Dala överförmyndarsamverkan
Rapporter från Mälardalsrådet: En bättre sits i världen samt
Stockholm-Oslo 2018
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