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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2019-06-27 Datum när anslaget tas ner  2019-07-19 

Förvaringsplats för protokoll  Kommunhuset enhet administration 

 

 

Plats och tid: 
 

Kommunhusets sessionssal, den 17 juni 2019, klockan 17:30-22:07 

Beslutande: Johanna Odö (S) 
Torsten Jansson (S), tjänstgörande ersättare 
Lennart Skansfors (DiN) 
Fredrik Johansson (V) 
Åsa-Lena Vestling (SD) 
Tove Winqvist (S) 
Anna Kramer (M) 
Christer Wallin (S) 
Lars Gustavsson (PNF) 
Åsa Eriksson (S) 
Liane Blom (L) 
Christer Filipsson (DiN) 
Göran Jansäter (C) 
Anna-Maria Muselli (S), tjänstgörande 
ersättare 
Karin Hurtig (V) 

Dennis Östlund (SD) 
Eva Pålsson (S), tjänstgörande ersättare 
Sten Nordström (S) 
Per-Arne Andersson (M) §§ 109-138 
Anna Lindgren (DiN) 
Ylva Lundquist (S) 
Thommy Ukkonen (S) 
Sophie Murray (V), tjänstgörande ersättare 
Johan Hjelm (S), tjänstgörande ersättare 
Christoffer Vestling (SD) 
Annika Hedberg Roth (S) 
Peter Björnberg (S) 
John Ellard (DiN) 
Torbjörn Mood (L) 
Elizabeth Pettersson (S) 
Stig Holmberg (C) 

Ersättare: Agneta Wennerström (C) 
Gunilla Persson (S) §§ 109-140 
Anders Brunnberg (DiN) 

Övriga 
deltagare: 

Hannu Högberg, kommunchef 
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare 
Stefan Granqvist, ekonomichef §§ 109-119 
Henrik Junno, utbildningschef Norra Västmanlands Utbildningsförbund §§ 109-119 
Ingrid Nord, utbildningschef §§ 109-127 
Eva Hölke, ordförande sociala utskottet 
Nancy Ibarra §§ 109-111 
LilliAnn Källermark §§ 109-111 
Mikael Ladman §§ 109- 111 
Marie-Louise Murray §§ 109-111 

Plats och tid 
för justering: 

Norbergs kommunhus den 26 juni klockan 16.00  

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Christina Wallin 

 
Paragraf 

 
109 - 152 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Sten Nordström 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Karin Hurtig 
 
 

________________________________________________________ 

Liane Blom 
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Innehållsförteckning 

 
Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering § 109 
Godkännade av dagordning § 110 
Uppvaktning och överlämnande av minnesgåva till avgångna 
förtroende valda 

§ 111 

Skolan informerar om sitt arbete med de globala målen i Agenda 
2030 

§ 112 

Medborgarförslag om att laga fasaden på kommunhuset § 113 
Medborgarförslag - Sänkt hyra i kommunala bostäder § 114 
Beslut om medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier § 115 
Beslut om medborgarförslag om solsegel på Stockrosens lekplats § 116 
Beslut om medborgarförslag om kolonilotter § 117 
Budgetuppföljning per den sista april med helårsprognos § 118 
Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år 
2018 

§ 119 

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggnadsnämnd år 2018 

§ 120 

Årsredovisning för Norra Västmanlands Samordningsförbund år 
2018 

§ 121 

Årsredovisning för Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund år 2018 

§ 122 

Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund år 2018 § 123 
Medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund 
för år 2020 

§ 124 

Antagande av avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund från 
år 2020 

§ 125 

Utvärdering av taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena 
samt taxa för hyra av omklädningsrum 

§ 126 

Rapport från barn- och utbildningsutskottet om ekonomiskt utfall 
och större avvikelser 2018 

§ 127 

Revidering av beslut om ny förbundsordning för Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund 

§ 128 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, första 
kvartalet år 2019 

§ 129 

Entledigande och fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen 
efter Sophie Murray (V) 

§ 130 

Entledigande och fyllnadsval som ersättare i Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund efter Johanna Odö (S) 

§ 131 

Val av ersättare i valberedningen efter Åsa Eriksson (S) § 132 
Val av vice ordförande i valberedningen § 133 
Val av nämndemän § 134 
Motion från (DiN) - Handlingsplan för ett rökfritt Norberg 2025 § 135 
Motion från (SD) - Återbetalning av försörjningsstöd § 136 
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Motion från (SD) - Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

§ 137 

Motion från (M) - Drift och styrning av NVK § 138 
Beslut om motion om förbud mot tiggeri § 139 
Beslut om motion om porlande arrangemang vid Resedan § 140 
Beslut om motion om begäran av brottsregisterutdrag för 
äldreomsorgspersonal 

§ 141 

Beslut om motion om bättre valinformation § 142 
Interpellation till socialutskottets ordförande angående 
arbetsvillkor inom omsorgen 

§ 143 

Interpellation till socialutskottets ordförande om medicinstölder 
inom kommunala verksamheter 

§ 144 

Interpellation till socialutskottets ordförande om illegalt 
drogmissbruk och droganvändande 

§ 145 

Interpellation till socialutskottets ordförande om ungdomar som 
fått tillfälligt uppehållstillstånd för studier 

§ 146 

Interpellation till barn- och utbildningsutskottets ordförande om 
kompetensnivå och målsättning inom förskola och skola 

§ 147 

Interpellation till barn- och utbildningsutskottets ordförande om 
säkerhet i våra förskolor och skolor samt resor till och från skolan 

§ 148 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bristande 
rättssäkerhet inom sociala sektorns individ- och familjeomsorg 

§ 149 

Information från kommunstyrelsen och dess utskott § 150 
Information från samverkansorgan § 151 
Skriftliga meddelanden  § 152 
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§ 109    

Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Karin Hurtig (V) och Liane Blom (L) att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.  
2. Som ersättare att justera utses Eva Pålsson (S) och Christer Filipsson (DiN). 

Justeringen sker den 26 juni klockan 16:00 i kommunhuset. 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 110   
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med den gjorda ändringen. 

Sammanfattning 
Ett extra ärende: Rapport från barn- och utbildningsutskottet om ekonomiskt utfall 
och större avvikelser 2018, läggs till dagordningen, § 127. 
Skriftliga meddelanden, läggs till dagordningen, § 152. Dokumenten är uppladdade i 
eMeetings sedan utskicket. 
Fyra nya motioner; 
- Motion från (DiN) - Handlingsplan för ett rökfritt Norberg 2025, § 135. 
- Motion från (SD) - Återbetalning av försörjningsstöd, § 136. 
- Motion från (SD) - Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 137. 
- Motion från (M) - Drift och styrning av NVK, § 138. 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 111   Dnr: NBGK 2019/0280 
 

Uppvaktning och överlämnande av minnesgåva till avgångna 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar avgångna förtroendevalda och överlämnar blommor 
samt minnesgåvor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppmärksammar de förtroendevalda som avgått efter valet 
2018 och har en sammanhängande tjänstgöringstid om minst 12 år som ledamot i 
något av kommunens politiska organ. 
 
Hel minnesgåva erhöll: 

- Nancy Ibarra 
- LilliAnn Källermark 
- Mikael Ladman 
- Marie-Louise Murray 

 
Halv minnesgåva erhöll: 

- Ulf Olofsson, ej närvarande 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 112   Dnr: NBGK 2019/0075 
 

Skolan informerar om sitt arbete med de globala målen i 
Agenda 2030 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Skolchef Ingrid Nord berättar om hur skolorna i Norberg arbetar med de globala 
målen i Agenda 2030. 
 

Eleverna i årskurs sju och åtta har arbetat med de globala målen och har röstat om 
vilket mål de tycker att Norbergs kommun ska prioritera. Eleverna har även lämnat 
förslag på hur målen ska nås. 

Mål 2; Ingen Hunger 
- Kommunen ska ha en hållbar livsmedelsproduktion 
- Sluta slänga mat i skolan 
- Vegetariska dagar i skolan 
- Mer närproducerat och ekologisk mat 
- Mer näringsrik mat 
- Köp mindre mat från andra länder 

Mål 4; God utbildning för alla 
- Fler får utbildning och blir då medvetna om miljö 
- Utbilda om globala målen i skolan 
- Vi vill lära oss mer om aktuella situationen i världen 
- Vi behöver ett gymnasium här i Norberg 
- Öppna upp Kärrgruvans skola 

Mål 13; Bekämpa klimatförändringen 
- Mer närproducerat som är lättillgängligt för konsumenterna 
- Plantera mer träd 
- Underlätta för cyklister 
- Börja sopsortera 
- Åk mindre bil 
- Mer vegetarisk mat 
- Bättre busstider (fler på helger och lov) 
- Gratis busskort för de under 18 år och över 65 år 
- Elbussar 
- Mer närodlat så vi slipper transporter 
- Lägg ner mer tid och pengar på miljö och klimat 

 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 113   Dnr: NBGK 2019/0245 
 

Medborgarförslag om att laga fasaden på kommunhuset 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 
En privatperson har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att de 
sönderslagna plattorna på kommunhusets fasad mot Malmgatan repareras och att 
ansvariga står för alla kostnader. 
 
Förslagsställaren medverkar på sammanträdet för att föredra medborgarförslaget. 
 

Yrkanden 
Åsa Eriksson (S) yrkar att presidiet ber förslagsställaren att i sitt föredragande hålla 
sig till ämnet, varpå förslagsställaren avslutar sitt anförande. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 114   Dnr: NBGK 2019/0194 
 

Medborgarförslag - Sänkt hyra i kommunala bostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 
En privatperson har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen 
sänker hyrorna i de kommunala bostäderna. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 115   Dnr: NBGK 2019/0024 
 

Beslut om medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget, men avslår 

det på grund av rådande lagar och förordningar. 
2. Eftersom kommunen inte kan råda över detta på lokal nivå, rekommenderas 

förslagsställaren att kontakta ett politiskt parti för att driva frågan på 
nationell nivå. 

 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om helhetsförbud mot fyrverkerier i Norbergs kommun har 
lämnats in. Förslagsställaren anser att förbudet innebär att ta hänsyn till 
medmänniskor i omgivningen. Även husdjur skräms av oväsendet. 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 7, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. Om Norbergs kommun 
har ambitionen att minska förekomsten av fyrverkerier mer än idag så är 
möjligheterna små. Möjligheterna till reglering handlar om att upprätthålla den 
allmänna ordningen och förhindra skada på människors hälsa eller egendom. Detta 
ska balanseras mot att de lokala ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
Föreskrifterna får inte heller gälla sådant som är reglerat i ordningslagen i övrigt 
eller i annan lag, alternativt som kan regleras på något annat sätt. 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 79, att revidera 
ordningsföreskrifterna så att den tillståndsfria tiden för fyrverkerier minskades från 
klockan 15.00–03.00 till klockan 20.00–02.00 under nyårsafton, påskafton och 
valborgsmässoafton. Kommunen avsåg också att bli bättre på att informera 
invånarna om vad som gäller för användandet av fyrverkerier. Med detta föreslår 
ledningskontoret att medborgarförslaget avslås. 
 

Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 86, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget, men avslår 
det på grund av rådande lagar och förordningar. 

2. Eftersom kommunen inte kan råda över detta på lokal nivå, rekommenderas 
förslagsställaren att kontakta ett politiskt parti för att driva frågan på 
nationell nivå. 

 

Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 149, fattade kommunstyrelsen samma 
beslut. 
 

 

Kopia till: 
Akten 
Förslagsställaren 
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§ 116   Dnr: NBGK 2018/0214 
 

Beslut om medborgarförslag om solsegel på Stockrosens 
lekplats 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget på grund av att finansiering saknas. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om uppsättande av solsegel vid Stockrosens lekplats har 
lämnats in. Förslagsställaren skriver att Norberg har en helt underbar lekplats vid 
Stockrosen men att den saknar skugga där de flesta lekredskapen finns. Förslaget är 
att solsegel som skyddar barnen från de farliga solstrålarna sätts upp. 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 72, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har yttrat sig över 
medborgarförslaget. Solskydd i form av solsegel är relativt billigt och kräver ingen 
eller ringa drift. Dock är den tekniska livslängden begränsad och det finns en stor 
risk för vandalisering. Ett fast solskydd är betydligt dyrare men har längre livslängd 
och minskar risken för vandalisering. 
 

NVK anger följande två alternativ: 
1. Lekplatsen vid Stockrosen förses med solskydd av typen solsegel. 

Kostnaden för solsegel och montering är cirka 15 000 kronor. 
2. Lekplatsen vid Stockrosen förses med solskydd av typen fast solskydd. 

Kostnaden för fast solskydd och montering är cirka 80 000 kronor. 
 

Kostnaden för anläggning och drift ryms inte inom NVK:s driftbudget. 
 

Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 85, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås på grund av att finansiering saknas. Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 
148, fattade kommunstyrelsen samma beslut. 
 

Yrkanden 
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

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

 
 
Kopia till: 
Akten 
Förslagsställaren 
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§ 117   Dnr: NBGK 2017/0313 
 

Beslut om medborgarförslag om kolonilotter 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget och därmed 

idén men konstaterar att finansiering saknas. 
2. Ledningskontoret uppdras att föra dialog med Norbergs Trädgårdsförening 

och återkomma med förslag på finansiering, plats, skötsel och drift. 
3. Med det anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Norbergs Trädgårdsförening har lämnat in ett medborgarförslag om kolonilotter. I 
förslaget skriver föreningen att medlemmar har mottagit önskemål om kolonilotter i 
Norbergs närhet. Tidigare kolonilotter i Persbo har varit svårskötta då det inte har 
funnits tillgång på vatten. Det vore därför önskvärt om detta finns i det framtida 
området. 
 

Förslaget har tidigare remitterats till Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggförvaltning, V-Dala, samt Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, 
NVK. V-Dala lämnade in ett yttrande medan NVK meddelade att det inte fanns 
några förslag att ta ställning till i medborgarförslaget. 
 

Om det ska öppnas ett nytt område för odlingslotter framhåller V-Dala att det är 
viktigt att välja mark med god jordmån, extra soligt läge, goda kommunikationer 
men helst inte allt för nära större vägar eller miljöstörande verksamheter. I samband 
med behandlingen av en motion om kolonilotter år 2007, utpekades mark vid 
Vittorps gärde som lämplig, vilket den bör vara även idag. 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2018, paragraf 71, att återremittera 
medborgarförslaget till NVK för förslag på lämplig placering av kolonilotter, 
framtagande av ett kostnadsförslag för anläggande av sådana samt förslag om 
framtida ansvar för dem. 
 

NVK har därefter lämnat in ett yttrande i ärendet, där följande tre alternativ anges: 
1. Att förse den befintliga platsen för odlingslotter med tillgång till vatten. 

Kostnaden för att ansluta vatten är cirka 300 000 kronor. 
2. Ny placering på del av Rosendal 2:2. Kostnaden för att ansluta vatten är 

cirka 250 000 kronor. Arrendeavtal för betesmark finns på denna mark. 
3. Ny placering på grönytan mellan Norbergs camping och gamla vattenverket, 

där vatten kan tas från sjön Noren. Kostnaden för detta är en elanslutning 
för cirka 30 000 kronor. Årlig kostnad för elabonnemang är cirka 3 000 
kronor. Kostnader för elförbrukning tillkommer. 

 

→ 
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§ 117, fortsättning 
 
Kostnaderna för anläggning och drift ryms inte inom NVK:s driftbudget. 
Trädgårdsföreningen föreslås att ansvara för skötsel och drift av 
odlingslottsområdet. 
 

Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 87, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget och därmed 
idén men konstaterar att finansiering saknas. 

2. Ledningskontoret uppdras att föra dialog med Norbergs Trädgårdsförening 
och återkomma med förslag på finansiering, plats, skötsel och drift. 

3. Med det anses medborgarförslaget besvarat. 
 

Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 150, fattade kommunstyrelsen samma 
beslut. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Ledningskontoret 
Norbergs trädgårdsförening 
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§ 118   Dnr: NBGK 2019/0005 
 

Budgetuppföljning per den sista april med helårsprognos 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, 
medverkar på sammanträdet för att informera om en budgetuppföljning med 
helårsprognos per den 30 april 2019. 
  

För helåret prognostiseras ett resultat på 2,2 miljoner kronor. Resultatmålet för år 
2019 är 1,1 miljoner kronor. För investeringar prognostiseras en avvikelse på 5,9 
miljoner kronor, vilket avser en ombyggnation på Centralskolan som inte kommer 
att genomföras. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 119   Dnr: NBGK 2019/0122 
 

Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år 
2018 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år 2018 

godkänns. 
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt enskilda 

ledamöter i densamma. 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, 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. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 68, bordlades ärendet 
eftersom föredragning inte hade hållits. 
 
Henrik Junno, utbildningschef NVU, medverkar på sammanträdet för att föredra 
ärendet. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 16 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 120   Dnr: NBGK 2019/0110 
 

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggnadsnämnd år 2018 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Västmanland-

Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd. 
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden samt enskilda 

ledamöter i densamma. 

Sammanfattning 
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. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 66, hänsköts ärendet till 
detta sammanträde eftersom revisionsberättelse inte lämnats. Den 9 maj 2019 
lämnades en revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för nämnden 
i sin helhet och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
 
   



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 17 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 121   Dnr: NBGK 2019/0140 
 

Årsredovisning för Norra Västmanlands Samordningsförbund 
år 2018 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2018 för Norra 

Västmanlands Samordningsförbund. 
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt enskilda 

ledamöter i densamma. 

Sammanfattning 
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. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 64, hänsköts ärendet till 
detta sammanträde eftersom revisionsberättelse inte lämnats. Den 22 maj 2019 
lämnades en revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen 
i sin helhet och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands Samordningsförbund 
 
 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 18 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 122   Dnr: NBGK 2019/0099 
 

Årsredovisning för Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 30 september då revisionsberättelsen 
ej finns publicerad i eMeetings-appen. 

Sammanfattning 
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. 

 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 63, hänsköts ärendet till 
detta sammanträde eftersom revisionsberättelse inte lämnats. Den 20 maj 2019 
lämnades en revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom 
Akten 
 
   



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 19 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 123   Dnr: NBGK 2019/0190 
 

Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund år 2018 

Notering till protokollet 
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i VafabMiljö 
Kommunalförbunds direktion. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2018 för VafabMiljö 

Kommunalförbund. 
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt enskilda 

ledamöter i densamma. 

Sammanfattning 
VafabMiljö Kommunalförbund har lämnat in en årsredovisning för år 2018. 
Kommunalförbundet bedriver sitt fjärde verksamhetsår och visar ett resultat på 8,7 
miljoner kronor, vilket är något sämre än 10,1 miljoner kronor som var budgeterat. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i VafabMiljö Kommunalförbund 
i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt 
årsredovisningen inte är fullt ut förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen har uppställt, vilket är allvarligt. Dock pågår ett 
arbete för att uppnå samtliga mål. Revisorerna tillstyrker därför att fullmäktige i 
respektive medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 76, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att VafabMiljö 
Kommunalförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns. Vid sitt sammanträde 
den 3 juni 2019, § 140, fattade kommunstyrelsen samma beslut. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
VafabMiljö Kommunförbund 
 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 20 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 124   Dnr: NBGK 2019/0229 
 

Medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund 
för år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Norbergs kommun beviljar 157 346 kronor i medelstilldelning till Norra 

Västmanlands Samordningsförbund för år 2020, vilket innebär en total 
medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kronor. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut. 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands Samordningsförbund har lämnat in en ansökan om 
medelstilldelning för år 2020. Anledningen är att Försäkringskassan under 
sommaren kommer att tillskriva samtliga samordningsförbund i landet med 
förfrågan om hur mycket medlemsmedel som landsting/regioner och kommuner 
har möjlighet att bidra med till respektive samordningsförbund. 
 
Förbundet föreslår att Norbergs kommun beviljar 157 346  kronor i 
medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 2020, vilket 
innebär en total medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kronor. Beslutet 
föreslås gälla under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande 
beslut. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019, § 135, föreslog 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att fatta följande beslut:  

1. Norbergs kommun beviljar 157 346 kronor i medelstilldelning till Norra 
Västmanlands Samordningsförbund för år 2020, vilket innebär en total 
medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kronor. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut. 

 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Norra Västmanlands Samordningsförbund 
 
 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 21 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 125   Dnr: NBGK 2018/0425 
 

Antagande av avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 
från år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 
att gälla från den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
VafabMiljö Kommunalförbund har tidigare skickat ett förslag till avfallstaxa från år 
2020 på remiss till Norbergs kommun samt övriga medlemskommuner. 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 5, att Norbergs 
kommun inte har något att invända mot förslaget. 
 
Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag till taxa 
inklusive prislista har lämnats till medlemskommunerna för antagande. Taxan är 
avsedd att börja gälla från den 1 januari 2020. 
 
Syftet med taxan är att skapa en rättvis, logisk och enkelt utformad taxa som 
uppmuntrar till en hållbar livsstil. Avgifterna för hantering av hushållsavfall 
exklusive slam- och fettavfall består av en fast årlig grundavgift och en rörlig avgift 
som beror på abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom 
finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 77, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att förslag till avfallstaxa 
för VafabMiljö Kommunalförbund antas att gälla från den 1 januari 2020. Vid sitt 
sammanträde den 3 juni 2019, § 141, fattade kommunstyrelsen samma beslut. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 22 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 126   Dnr: NBGK 2018/0143 
 

Utvärdering av taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena 
samt taxa för hyra av omklädningsrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Taxorna för Frida Hansdotter Arena, som beslutades av 

kommunfullmäktige den 4 mars 2019, paragraf 27, förblir oförändrade och 
gäller tills vidare. 

2. Taxorna kompletteras med avgift för hyra av omklädningsrum (två rum per 
uthyrning) för 55 kronor per timme. 

3. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att påbörja en 
genomlysning av taxorna under hösten år 2020. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 86, att anta taxor för 
idrottshallen i Frida Hansdotter Arena för år 2018. I samband med detta fick 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet i uppdrag att utvärdera nivåerna på 
taxorna under år 2018 och om så behövs komma med ett nytt förslag för år 2019. 
Komplettering av taxorna antogs sedan av kommunfullmäktige den 4 mars 2019, 
paragraf 27. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har utvärderat taxorna. Uppfattningen 
är att taxorna för idrottshallen är välgrundade. Det saknas dock taxa för hyra av 
enbart omklädningsrum. Utskottet beslutade den 20 maj 2019, paragraf 50, att 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige: 

1. Taxorna för Frida Hansdotter Arena, som beslutades av 
kommunfullmäktige den 4 mars 2019, paragraf 27, förblir oförändrade och 
gäller tills vidare. 

2. Taxorna kompletteras med avgift för hyra av omklädningsrum (två rum per 
uthyrning) för 55 kronor per timme. 

3. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att påbörja en 
genomlysning av taxorna under hösten år 2020. 

 
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 142, fattade kommunstyrelsen samma 
beslut. 
 

Yrkanden 
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att taxorna gällande lokal förening återremmiteras. 
Dennis Östlund (SD) och Christer Filipsson (DiN) yrkar bifall till Lennart 
Skansfors (DiN) förslag. 
 
Åsa Eriksson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

→ 



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 23 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 126, fortsättning 
 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) ställer Lennart Skansfors (DiN) med fleras förslag 
mot Åsa Erikssons (S) förslag och finner bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. Omröstningen går till så att de som röstar för att 
ärendet ska avgöras idag röstar ja och de som röstar för återremiss säger  nej. 
Rösterna fördelar sig enligt nedanstående: 
 
Ja-röster 
Johanna Odö (S), Torsten Jansson (S), Fredrik Johansson (V), Tove Winqvist (S), 
Anna Kramer (M), Christer Wallin (S), Lars Gustavsson (PNF), Åsa Eriksson (S), 
Liane Blom (L), Göran Jansäter (C), Anna-Maria Muselli (S), Karin Hurtig (V), Eva 
Pålsson (S), Sten Nordström (S), Per-Arne Andersson (M), Ylva Lundquist (S), 
Thommy Ukkonen (S), Sophie Murray (V), Johan Hjelm (PNF), Annika Hedberg 
Roth (S), Peter Björnberg (S), Torbjörn Mood (L), Elizabeth Pettersson (S) samt 
Stig Holmberg (C). 
 
Nej-röster 
Lennart Skansfors (DiN), Åsa-Lena Vestling (SD), Christer Filipsson (DiN), Dennis 
Östlund (SD), Anna Lindgren (DiN), Christoffer Vestling (SD) samt John Ellard 
(DiN). 
 
Med 24 röster för att ärendet ska avgöras idag och 7 röster för återremiss av ärendet 
finner ordförande att ärendet ska avgöras idag.  
 

Reservationer 
Reservation från Lennart Skansfors (DiN), Åsa-Lena Vestling (SD), Christer 
Filipsson (DiN), Dennis Östlund (SD), Anna Lindgren (DiN), Christoffer Vestling 
(SD) samt John Ellard (DiN). 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Sektorn demokrati- och samhällsutveckling 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
 
 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 24 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 127   Dnr: NBGK 2019/0004 
 

Rapport från barn- och utbildningsutskottet om ekonomiskt 
utfall och större avvikelser 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för rapporten. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsutskottet gör ett underskott på 3 288tkr för 2018.  
2018 har varit ett år där många olika statsbidrag inkommit sent under året vilket 
medfört att budgeten varit svår att följa. 
Köken gör ett underskott på 472tkr totalt. Björkängens kök gör ett underskott på 
345tkr vilket beror på ökade personalkostnader samt för höga livsmedelskostnader. 
Fakturahanteringen har varit ojämn under året vilket har gjort att det har varit svårt 
att följa kostnaderna samt att stora inköp gjorts sent under året. 
 

Grundskolan gör ett underskott på 1 284tkr. Två poster som är svåra att förutse är 
elever i behov av särskilt stöd, de kräver ofta elevassistent eller resurs i klass. 
Kostnaden för särskilt stöd (här ingår elevassistenter och klassassistenter) utgör 
78tkr av underskottet. Skolan hade under höstterminen 23 elever som är 
familjehemsplacerade i Norberg och de flesta av dem är i behov av särskilt stöd. 
Under hösten blev även elever i Kärrgruvegruppen familjehemsplacerade i Norberg 
vilket skapade ett underskott på 236tkr eftersom hemkommunen inte längre stod 
för kostnaden för undervisningen. Även grundsärskolan gick back, en extra elev 
som det inte hade budgeterat för började och det skapade ett underskott på 251tkr. 
Förskolan gör ett underskott på 2 129tkr. En del av underskottet, 549tkr, beror på 
att vi har haft fler barn i andra kommuner än vad vi har budgeterat för, detta är en 
prognos som är svår att göra eftersom vårdnadshavare väljer förskola när det är 
dags att börja. Kommunen blev även tilldelad ett lägre bidrag för minskade 
barngrupper i förskolan än budgeterat, ett underskott på 375tkr. En del av 
underskottet, 1 035tkr beror på att vi har utökat med två avdelningar på grund av 
ett ökat barnantal samt att vi hade extra personal inne vid flytten av Treklöverns 
förskola. 
Integrationen visar ett underskott på 279tkr, vilket beror på förväntade intäkter för 
2015, som Migrationsverket inte betalar ut, då de anser att alla ansökningar är 
behandlade.  
En förklaring till underskottet är även att kompensation för årets löneökningar 
fördelas enligt utfall till tillsvidareanställd personal. Grundskolan och förskolan har 
en hög andel personal som ej är tillsvidareanställd på grund av att de inte har full 
utbildning. Löneökning till den personalen kompenseras inte utan får finansieras 
inom Barn- och utbildningsutskottets ram. För år 2018 blev det pengar kvar i den 
centrala lönepotten motsvarande 1,9 miljoner kronor som förbättrade årets resultat 
för Norbergs kommun.  

→ 



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 25 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 127, fortsättning 
 
Hur stor del av de 1,9 miljonerna som tillfallit BU om all personal inom skola och 
förskola hade kompenserats kan inte bedömas i dagsläget. Däremot har beslut tagits 
om att från år 2019 skall även denna personal kompenseras från den centrala 
lönepotten. 
Förvaltningens buffert på 1006tkr täcker upp en del av underskottet vilket gör att 
resultatet blir ett underskott på 3 288tkr. 
 

Plan för att budget 2019 håller sig inom ram 
För att vara säker på att budget 2020 håller sig inom ram görs noggranna 
uppföljningar av budget månadsvis (förutom under juni månad). Varje ID där det 
finns personal följs på individnivå för att säkerställa att all personal ligger på rätt ID 
med rätt sysselsättningsgrad. Drar kostnaderna iväg blir det upp till respektive chef 
att snarast åtgärda underskottet. 
De statsbidrag som kommunen har fått, har numera egna ID för att kostnaderna 
direkt ska gå på rätt bidrag och bli lättare att följa. 
Barn och elever som väljer förskola eller skola i annan kommun eller blir inskrivna 
på grundsärskolan är svåra att planera för men vi kommer skicka ut brev till 
närliggande kommuner inför hösten att de måste ta kontakt med oss innan de tar 
emot barn från Norbergs kommun. Detta ger oss en möjlighet att lägg in barnen i 
prognosen för interkommunala ersättningar.  
Utbetalningarna från Migrationsverket är svåra att följa eftersom det är lång 
eftersläpning på dem. Vi räknar alltid bort 10-15% på den summa som vi återsöker 
när vi lägger budget för att vara på den säkra sidan. 
Ovanstående åtgärder ska säkerställa att budget 2019 slutar på ett nollresultat. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 26 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 128   Dnr: NBGK 2018/0103 
 

Revidering av beslut om ny förbundsordning för Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna, reviderat  

2019-05-23, antas.  
2. Förbundsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, 

reviderad 2019-05-23, antas.  
3. Reglemente för förbundsdirektionen inklusive reglemente som tillskapar 

ägarnämnder för vardera kommun, reviderat 2019-05-23, antas. 
4. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020. 

 

Liane Blom (L) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Under år 2018 har Fagersta och Norbergs kommuner gjort en översyn av styrande 
dokument för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, paragraf 188, om nytt 
samverkansavtal (konsortialavtal), omarbetad förbundsordning, kompletterat 
reglemente för förbundsdirektionen samt reglemente för ägarnämnd. 
 
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun fattade beslut i ärendet den 20 maj 2019. 
Med anledning av detta kan det vara nödvändigt för Norbergs kommun att se över 
sitt beslut, då Fagersta kan ha fattat beslut som påverkar Norberg. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 92, att ge kommunchefen i 
uppdrag att undersöka ärendet och ta fram underlag inför dagens sammanträde. 
 
Kommunchef Hannu Högberg har upprättat en skrivelse i ärendet. 
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun har beslutat om revideringar av 
förbundsordningen och sammanhängande styrdokument. Skillnaden mellan 
Norbergs kommun och Fagersta kommun är att Fagersta önskar en tydligare 
rollfördelning mellan kommun och samverkansorgan och då främst reglering av 
intäktshantering, prissättning och interndebitering. Fagersta kommun har beslutat 
att skapa ett bostadsbolag samt att ekonomistyrningen ska bli mer detaljerad. 
Norbergs kommun behöver nu ta ställning till Fagersta kommuns beslut. Av den 
anledningen föreslår kommunchefen följande: 

1. Samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna, reviderat 2019-
05-23, antas.  

2. Förbundsordning för NVK, reviderad 2019-05-23, antas. 
 

→ 



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 27 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 128, fortsättning 
 

3. Reglemente för förbundsdirektionen inklusive reglemente som tillskapar 
ägarnämnder för vardera kommun, reviderat 2019-05-23, antas.  

4. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020. 
 
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 133, fattade kommunstyrelsen samma 
beslut. 
 
Kommunchef Hannu Högberg informerar om ärendet.  
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Valberedningen 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 28 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 129   Dnr: NBGK 2019/0143 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
första kvartalet år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut för kvartal 
ett år 2019, som har lämnats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt 
kommunens revisorer. 

Sammanfattning 
Socialutskottet redovisar ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för första kvartalet 
år 2019. För kvartalet finns sex icke verkställda beslut att rapportera. Fem av 
besluten gäller särskilt boende inom äldreomsorgen. 
 
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 136, önskade kommunstyrelsen mer 
detaljerad information om varför insatserna inte har inletts, till exempel om orsaken 
är bostadsbrist eller om personerna i fråga har blivit erbjudna platser i särskilt 
boende men tackat nej och därmed kvarstår i kö. Ärendet har kompletterats i det 
avseendet. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Socialutskottet 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 29 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 130   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Entledigande och fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen 
efter Sophie Murray (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Sophie Murray (V) från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen. 
2. Eva Eldeklint (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till dess att nyvalda 

kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning 
Sophie Murray (V) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras. 

Yrkanden 
Karin Hurtig (V) föreslår Eva Eldeklint (V). 

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

 
 
Kopia till: 
Akten 
Valpärmen 
Ledningskontoret 
Eva Eldeklint 
Sophie Murray 
Löneservice 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 30 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 131   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Entledigande och fyllnadsval som ersättare i Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund efter Johanna Odö (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Johanna Odö (S) från uppdraget som 

ersättare i Norra Västmanlands Utbildningsförbund. 
2. Tove Winqvist (S) väljs till ersättare i Norra Västmanlands 

Utbildningsförbund till dess att nyvalda kommunfullmäktige förrättar nya 
val efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning 
Johanna Odö har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund. Fyllnadsval ska därför göras. 

Yrkanden 
Åsa Eriksson (S) föreslår Tove Winqvist (S). 

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

 
 
Kopia till: 
Akten 
Valpärmen 
Ledningskontoret 
Johanna Odö 
Tove Winqvist 
Löneservice 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 31 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 132   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val av ersättare i valberedningen efter Åsa Eriksson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Olle Rahm till ersättare i valberedningen till dess att 
nyvalda kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 103, entledigades 
Kenneth Östberg (S) från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i 
valberedningen. Dåvarande ersättare Åsa Eriksson (S) valdes till uppdragen. Frågan 
om ny ersättare efter Åsa Eriksson (S) bordlades varför den kommer upp på dagens 
sammanträde. 

Yrkanden 
Åsa Eriksson (S) föreslår Olle Rahm (S). 

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

 
 
Kopia till: 
Akten 
Valpärmen 
Ledningskontoret 
Åsa Eriksson 
Olle Rahm 
Löneservice 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 32 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 133   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val av vice ordförande i valberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommande sammanträde den 30 september 2019. 
 

Sammanfattning 
När kommunfullmäktige valde valberedning i samband med ny mandatperiod den 
15 oktober 2018 valdes ingen vice ordförande i valberedningen, varför frågan nu 
aktualiseras. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 33 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 134   Dnr: NBGK 2019/0002 
 

Val av nämndemän 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Lars-Erik Karlsson (S), Pratima Åslund (V), Veronika 
Persson (PNF) samt Ingrid Filipsson (DiN) till nämndemän för perioden 2020-
2024. 

Sammanfattning 
Västmanlands tingsrätt har meddelat att valperioden för samtliga nämndemän vid 
tingsrätten går ut vid utgången av 2019. Norbergs kommun ska därför välja fyra 
nämndemän för en tid av fyra år från och med 2020. Nämndemannauppdraget är 
helt opolitiskt då nämndemännen är lekmannadomare och inte representerar något 
parti. 

Yrkanden 
Åsa Eriksson (S) föreslår Lars-Erik Karlsson (S), Pratima Åslund (V), Veronika 
Persson (PNF) samt Ingrid Filipsson (DiN). 

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

 
 
Kopia till: 
Akten 
Ledningskontoret 
De valda 
Löneservice 
Västmanlands tingsrätt 
 
 
 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 34 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 135   Dnr: NBGK 2019/0267 
 

Motion från (DiN) - Handlingsplan för ett rökfritt Norberg 2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Anna Lindgren (DiN) har lämnat in en motion där det föreslås: 

- att Norbergs kommun gör en handlingsplan så att Norbergs kommun lyckas 
med att bli rökfri året 2025. 

 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 35 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 136   Dnr: NBGK 2019/0266 
 

Motion från (SD) - Återbetalning av försörjningsstöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion där det föreslås: 

- att Norbergs kommun omvandlar försörjningsstöd till etableringslån 

- att de som får bidrag utbetalt retroaktivt från annan myndighet skall snarast 
återbetala det som Norbergs kommun utbetalat. 

- att etableringslånet skall börja gälla snarast möjligt. 

 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 36 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 137   Dnr: NBGK 2019/0269 
 

Motion från (SD) - Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion där det föreslås: 

- att Norbergs kommun ändrar i styrdokumentet från ”att 
interpellationssvaren ska vara tillhanda dagen innan” till ”att 
interpellationssvaren skall vara tillhanda senast torsdagen innan kommunfullmäktige 
sammanträder”. 

 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 37 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 138   Dnr: NBGK 2019/0272 
 

Motion från (M) - Drift och styrning av Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Per-Arne Andersson (M) och Anna Kramer (M) har lämnat in en motion där det 
föreslås: 

- att det tillsätts en grupp som har till uppgift att granska verksamheten och 
styrningen av verksamheten ur ett Norberg perspektiv. Gruppen ska vara 
kompetensmässigt sammansatt, före ett politiskt 
opposition/majoritetsperspektiv. Gruppen ska även göra en översyn av 
organisationen omkring NVK, ägarnämnder, direktion etc. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Akten  
Kommunstyrelsen  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 38 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 139   Dnr: NBGK 2018/0423 
 

Beslut om motion om förbud mot tiggeri 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har lämnat in en motion om 
förbud mot tiggeri. Yrkandet är att Norbergs kommun genomför förändringar i den 
lokala ordningsstadgan gällande förbud mot pengainsamling som sker utan tillstånd 
på allmän plats. Specifikt handlar det om områden i anslutning till ICA, Coop och 
Systembolaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 31, att lämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Ett eventuellt förbud mot tiggeri 
och ej tillståndsgiven pengainsamling ses som en insats vars negativa konsekvenser 
vida överstiger nyttan. Polisens resurser kommer med ett förbud att påfrestas, både 
på kort sikt vad gäller patruller som binds upp vid pågående ordningsstörning men 
även på lång sikt då utredningsläget för den här typen av misstänkt brott mot 
ordningen är svår att utreda. Vidare skulle ett förbud mot ej tillståndsgiven 
pengainsamling negativt påverka de aktiva hjälporganisationer som regelbundet 
samlar in pengar till välgörande ändamål. Tillståndsförfarandet är tidskrävande och 
innebär en kostnad för organisationerna. Förslaget är därför att motionen avslås. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 89, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen avslås. Vid 
sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 151, fattade kommunstyrelsen samma beslut. 
 

Yrkanden 
Christer Filipsson (DiN) yrkar att  

- att motionens förslag om att tillståndsbelägga all pengainsamling stryks 
- att motionens del som avser ett förbud mot tiggeri kvarstår. 

Dennis Östlund (SD) yrkar bifall till Christer Filipssons (DiN) förslag. 
 
Liane Blom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Ajournering 
Mötet ajourneras från klockan 20.37 till  klockan 20.45 för överläggning. 
 

 

→ 



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 39 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 139, fortsättning 

 
Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) ställer Christer Filipssons (DiN) och Dennis 
Östlunds (SD) förslag mot Liane Bloms (L) förslag och finner bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. Omröstningen går till så att de som röstar för att 
ärendet ska avgöras idag röstar ja och de som röstar för återremiss säger  nej. 
Rösterna fördelar sig enligt nedanstående: 
 
Ja-röster 
Johanna Odö (S), Torsten Jansson (S), Fredrik Johansson (V), Tove Winqvist (S), 
Anna Kramer (M), Christer Wallin (S), Lars Gustavsson (PNF), Åsa Eriksson (S), 
Liane Blom (L), Göran Jansäter (C), Anna-Maria Muselli (S), Karin Hurtig (V), Eva 
Pålsson (S), Sten Nordström (S), Ylva Lundquist (S), Thommy Ukkonen (S), Sophie 
Murray (V), Johan Hjelm (PNF), Annika Hedberg Roth (S), Peter Björnberg (S), 
Torbjörn Mood (L), Elizabeth Pettersson (S) samt Stig Holmberg (C). 
 
Nej-röster 
Lennart Skansfors (DiN), Åsa-Lena Vestling (SD), Christer Filipsson (DiN), Dennis 
Östlund (SD), Anna Lindgren (DiN), Christoffer Vestling (SD) samt John Ellard 
(DiN). 
 
Med 23 röster för att ärendet ska avgöras idag och 7 röster för återremiss av ärendet 
finner ordförande att ärendet ska avgöras idag.  
 

Reservationer 
Reservation från följande Lennart Skansfors (DiN), Åsa-Lena Vestling (SD), 
Christer Filipsson (DiN), Dennis Östlund (SD), Anna Lindgren (DiN), Christoffer 
Vestling (SD) samt John Ellard (DiN). 
 

 
 
Kopia till: 
Akten  
Lennart Skansfors 
Christer Filipsson 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 40 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 140   Dnr: NBGK 2018/0096 
 

Beslut om motion om porlande arrangemang vid Resedan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ärendet återemitteras till kommunstyrelsen. 
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att ta kontakt med 

Gunilla Persson (S) för dialog gällande kostnaden för att anlägga ett enklare 
porlande vattenarrangemang vid Resedan och därefter återkomma med ett 
nytt kostnadsförslag. 

Sammanfattning 
Gunilla Persson (S) har lämnat in en motion med förslag om ett porlande 
arrangemang i kvarteret Resedan. Innergården är fin med sitthörna och blomlådor, 
men det saknas porlande vatten som är mycket rogivande att sitta vid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, paragraf 24, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 87, att ge Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, i uppdrag att i samråd med 
socialutskottet yttra sig över förslaget. 
 
NVK har lämnat ett yttrande över motionen. Förbundet har undersökt möjligheten 
att anlägga ett enklare porlande vattenarrangemang vid Resedan. Den beräknade 
kostnaden är 65 000 kronor inklusive 25 procent moms för anläggning av ett 
vattenarrangemang samt en årlig driftkostnad på 8 000 kronor inklusive moms. 
Synpunkter från socialutskottet har efterfrågats utan återkoppling. NVK:s direktion 
beslutade att ställa sig positiv till att ett enklare vattenarrangemang anläggs vid 
Resedan. Arrangemanget ryms dock inte inom förbundets driftbudget. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 90, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen avslås. Vid 
sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 152, fattade kommunstyrelsen samma beslut. 
 
Gunilla Persson(S) redogör muntligt för ärendet och motsätter sig den höga 
kostnaden för att anlägga ett enklare porlande vattenarrangemang vid Resedan. 

 
Yrkande 
Christer Filipsson (DiN) tillstyrker förslaget om porlande arrangemang vid Resedan 
och yrkar på återremiss av ärendet. 
 
 

→ 



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 41 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 140, fortsättning 
 

Proposition 
Ordförande Sten Nordström (S) ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten  
Kommunstyrelsen 
Gunilla Persson  
 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 42 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 141   Dnr: NBGK 2019/0081 
 

Beslut om motion om begäran av brottsregisterutdrag för 
äldreomsorgspersonal 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med motivering av Sveriges Kommuner och 
Landstings synpunkter samt regeringens pågående utredning. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om en tryggare äldreomsorg, med förslag 
om brottsregisterutdrag begärs för personer som ska arbeta med äldreomsorg i 
någon form. 
 

Socialutskottet har yttrat sig i ärendet. Sociala sektorn begär i dagsläget in 
resterutdrag för områden där det är reglerat i lag. Syftet med det lagstadgade 
registerkontrollerna som finns är till skydd för barn. Det finns inget lagstöd att 
begära registerutdrag inom äldreomsorgen. 
 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar inte att 
medlemskommunerna ska ägna sig åt att begära in registerutdrag för andra områden 
än inom de är reglerat i lag. Det pågår även en regeringsutredning kring behovet av 
ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet.  
 

Socialutskottet beslutade den 17 april 2019, paragraf 102, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen avslås, 
med motivering av SKL:s synpunkter samt regeringens pågående utredning. 
 

Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 153, fattade kommunstyrelsen samma 
beslut. 
 

Yrkanden 
Christer Filipsson (DiN) samt Åsa-Lena Vestling (SD) yrkar bifall till motionen. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. Omröstningen går till så att de som röstar för att 
ärendet ska avgöras idag röstar ja och de som röstar för återremiss säger  nej. 
Rösterna fördelar sig enligt nedanstående: 
 

Ja-röster 
Johanna Odö (S), Torsten Jansson (S), Fredrik Johansson (V), Tove Winqvist (S), 
Anna Kramer (M), Christer Wallin (S), Lars Gustavsson (PNF), Åsa Eriksson (S),  
Göran Jansäter (C), Anna-Maria Muselli (S), Karin Hurtig (V), Eva Pålsson (S), Sten 
Nordström (S), Ylva Lundquist (S), Thommy Ukkonen (S), Sophie Murray (V), 
Johan Hjelm (PNF), Annika Hedberg Roth (S), Peter Björnberg (S), Elizabeth 
Pettersson (S) samt Stig Holmberg (C). 

→ 



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 43 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 141, fortsättning 
 
Nej-röster 
Lennart Skansfors (DiN), Åsa-Lena Vestling (SD), Christer Filipsson (DiN), Dennis 
Östlund (SD), Anna Lindgren (DiN), Christoffer Vestling (SD) samt John Ellard 
(DiN). 
 
Avstår 
Liane Blom (L) samt Torbjörn Mood (L). 
 
Med 21 röster för att ärendet ska avgöras idag och 7 röster för återremiss av ärendet 
finner ordförande att ärendet ska avgöras idag.  
 

Reservationer 
Reservation från Lennart Skansfors (DiN), Åsa-Lena Vestling (SD), Christer 
Filipsson (DiN), Dennis Östlund (SD), Anna Lindgren (DiN), Christoffer Vestling 
(SD) samt John Ellard (DiN). 
 

 
 
Kopia till: 
Akten  
Liane Blom  
Socialutskottet, för kännedom 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 44 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 142   Dnr: NBGK 2019/0082 
 

Beslut om motion om bättre valinformation 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
2. Det reviderade förslaget till Regler för användning av offentlig plats för valstugor med 

mera med tillhörande kartor antas.  
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att se över 

möjligheten till att utöka kartornas markeringar där affischering får ske. 
Tillåtna områden för affischering ska ha större geografisk spridning över 
hela Norberg så att även ytterområden som Karbenning och Bjurfors 
inkluderas. Svar på uppdraget lämnas till ledningskontoret senast den 30 
oktober 2019.  

4. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om bättre valinformation. I motionen 
förslås följande:  
 

1. Dokumentet Villkor för användning av offentlig plats för valstugor med 
mera förtydligas så att vem som helst kan förstå vad som gäller. Gärna i 
samarbete med polisen så att man kan få samma information från dem som 
från kommunen.  

2. Kartan som läggs som bilaga byts ut.  
3. Tillägg till kartan görs så att Karbenning och Bjurfors också har områden 

där affischering får ske.  
4. Vilka tillstånd som ska sökas för respektive affischering, valstuga samt 

kampanjande ska framgå av dokumentet Villkor för användning av offentlig 
plats för valstugor med mera och respekteras av samtliga partier.  

 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 35, att lämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredningen. Därefter har motionen remitterats till 
valnämnden för yttrande. 
 
Villkor för användning av offentlig plats för valstugor med mera antogs av 
kommunfullmäktige den 11 december 2017, paragraf 179. Ledningskontoret, som 
även utgör valkansli, delar motionärens uppfattning om att dokumentet behöver 
förtydligas om vad som gäller för ansökan om tillstånd samt vilka tillstånd som 
behövs för affischering, uppställning av valstuga och kampanjande. Av den 
anledningen har reglerna reviderats. Därtill har Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, tagit fram mer detaljerade kartor över de ställen 
där affischering tillåts. 

→ 



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 45 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 142, fortsättning 
 
Genom ordförandebeslut föreslår valnämnden följande: 

1. Motionen bifalls.  
2. Det reviderade förslaget till Regler för användning av offentlig plats för 

valstugor med mera med tillhörande kartor antas.  
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att se över 

möjligheten till att utöka kartornas markeringar där affischering får ske. 
Tillåtna områden för affischering ska ha större geografisk spridning över 
hela Norberg så att även ytterområden som Karbenning och Bjurfors 
inkluderas. Svar på uppdraget lämnas till ledningskontoret senast den 30 
oktober 2019.  

4. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 154, fattade kommunstyrelsen samma 
beslut. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Liane Blom 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 46 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 143   Dnr: NBGK 2019/0078 
 

Interpellation till socialutskottets ordförande angående 
arbetsvillkor inom omsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande gällande 
arbetsvillkoren inom omsorgen. De frågor som interpellanten vill ha svar på är:  

1. Vilka åtgärder kommer du att vidta, om den nyligen utförda 
arbetsmiljöenkäten visar att personalen inom hemtjänst/pool inte mår bättre 
av de åtgärder som nu prövas?  

2. Vilka åtgärder kommer du att vidta, om utvärderingen av det första året av 
ett treårsprojekt med arbetstidsförkortning visar att projektet inte alls har 
bidraget till bättre arbetsvillkor för personalen?  

3. Vilka åtgärder kommer du att vidta, för att se till att Norbergs kommun som 
arbetsgivare följer både arbetstidslag och arbetsmiljölag, även inom 
hemtjänsten?  

4. Vilka åtgärder kommer du att vidta, för att se till att övrig personal inom 
omsorgen i Norberg, som nu får pool i sin tjänst för att komma upp till 
heltid, följs upp så att inte även deras arbetsmiljö försämras av politiska 
beslut? 

 
Vid sammanträdet besvarar socialutskottets ordförande Eva Hölke (S) 
interpellationen och sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan övriga 
ledamöter i fullmäktige. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 47 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 144   Dnr: NBGK 2019/0212 
 

Interpellation till socialutskottets ordförande om medicinstölder 
inom kommunala verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och svar lämnas på sammanträdet den 30 september. 

Sammanfattning 
Åsa-Lena Vestling (SD) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande 
om medicinstölder inom kommunala verksamheter.  
De frågor Åsa-Lena Vestling (SD) önskar svar på är:  
Förekommer medicinstölder inom vår kommunala verksamhet?  
Om så vad görs åt saken?  
Hur rapporteras detta? 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Eva Hölke 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 48 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 145   Dnr: NBGK 2019/0210 
 

Interpellation till socialutskottets ordförande om illegalt 
drogmissbruk och droganvändande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och svar lämnas på sammanträdet den 30 september. 

Sammanfattning 
Åsa-Lena Vestling (SD) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande 
om illegalt drogmissbruk och droganvändande.  
De frågor Åsa-Lena Vestling (SD) önskar svar på är:  
Har ledningen i Norbergs kommun någon uppfattning om hur stort problem 
Norberg har med illegala drog och missbruk?  
Hur utreds vårdbehovet vid drogmissbruk?  
Vilka former av behandling sker i Norbergs kommun?  
Hur väljs externa behandlingsmetoder ut?  
Hur kontrolleras eventuella behandlingshem/familjehem, där vi köpt plats? 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
Eva Hölke 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 49 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 146   Dnr: NBGK 2019/0181 
 

Interpellation till socialutskottets ordförande om ungdomar som 
fått tillfälligt uppehållstillstånd för studier 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 
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? 

 
Vid sammanträdet besvarar socialutskottets ordförande Eva Hölke (S) 
interpellationen och sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan övriga 
ledamöter i fullmäktige. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 50 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 147   Dnr: NBGK 2019/0211 
 

Interpellation till barn- och utbildningsutskottets ordförande om 
kompetensnivå och målsättning inom förskola och skola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 
Åsa-Lena Vestling (SD) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsutskottets ordförande om kompetensnivå och målsättning inom förskola 
och skola. De frågor som Åsa-Lena Vestling (SD) önskar svar på är: Vilka åtgärder 
görs för att höja kompetensnivån på våra förskolor och skolor? Hur fortskrider 
arbetet med projektet där personal kan arbeta och studera samtidigt? Målsättningen 
inom barnomsorgen och skolan, hur den ut? Hur nära målsättningen är vi i våra 
förskolor och skolor? 
 
Vid sammanträdet besvarar barn- och utbildningsutskottets ordförande Anna-Maria 
Muselli (S) interpellationen och sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan 
övriga ledamöter i fullmäktige. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 51 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 148   Dnr: NBGK 2019/0213 
 

Interpellation till barn- och utbildningsutskottets ordförande om 
säkerhet i våra förskolor och skolor samt resor till och från 
skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 
Åsa-Lena Vestling (SD) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsutskottets ordförande om säkerhet i våra förskolor och skolor samt resor 
till och från skolan. De frågor som Åsa-Lena Vestling (SD) önskar svar på är: Är 
den fysiska miljön i våra förskolor och skolor, utredd utifrån säkerhets- och 
arbetsmiljöaspekt? Om så, hur är den dokumenterad? Vem ansvarar för barnens 
säkerhet under resa till och från skolan med VL’s linjebuss? 
 
Vid sammanträdet besvarar barn- och utbildningsutskottets ordförande Anna-Maria 
Muselli (S) interpellationen och sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan 
övriga ledamöter i fullmäktige. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 52 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 149   Dnr: NBGK 2019/0187 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bristande 
rättssäkerhet inom sociala sektorns individ- och familjeomsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 

Sammanfattning 
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. 

 
Vid sammanträdet besvarar kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S) 
interpellationen och sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan övriga 
ledamöter i fullmäktige. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 53 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 150   Dnr: NBGK 2019/0061 
 

Information från kommunstyrelsen och dess utskott 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda från kommunstyrelsen och dess utskott informerar om aktuella 
frågor i organisationerna. 
 
Johanna Odö (S) berättar om 
- inriktningsbeslut från polismyndigheten att PKC ska flytta till polishuset i Fagersta 
- vattenverket vid Prostudden, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har 
fått i uppdrag att se till att det ej går att ta sig in i byggnaden, tillsynsföreläggande 
från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har inkommit och senast 5 
september 2019 ska Norbergs kommun lämna in en åtgärdsplan. 
- Unkan är stängd vecka 28 och 29. 
- Biblioteket är stängt vecka 28 och 29. 
- tillstånd har beviljats för att anlägga våtmarker i Klackberg. 
- tillsyn har skett angående konstgräsplan på Malmheden. 
- tillsynsärende Näbbgården. 
 
Stig Holmberg (C) berättar om Målarbergets vindkraftpark som nu har påbörjats, 27 
turbiner kommer att uppföras. 
 
Elizabeth Pettersson (S) berättar om att den 20 juni 2019 kommer en berättarbänk 
på Norbergs torg att invigas och i samband med det släpps appen Visit Norberg. 
29 juni - 7 juli: #järnruttenveckan, en sommarvecka i Bergslagen fylld av aktiviteter. 
26 augusti: Kulturträff klockan 17.30 i Teaterbiografen. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 54 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 151   Dnr: NBGK 2019/0061 
 

Information från samverkansorgan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda från olika samverkansorgan informerar om aktuella frågor i 
organisationerna. 
 
Christer Wallin (S) berättar att det inkommit 20 ansökningar till tjänsten som 
förbundschef Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Den 26 juni 2019 
kommer rekryteringsföretaget att presentera vilka som är utvalda för att sedan gå 
vidare i rekryteringsprocessen. 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 
 
  



 
Kommunfullmäktige 
 

 Protokoll 55 (55)  

Sammanträdesdatum  

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 152   Dnr: NBGK 2019/0061 
 

Skriftliga meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av ärendena. 

 Sammanfattning 
- Budgetuppföljning 2019-01-01--2019-03-31, Västmanland-Dalarna 

lönenämnd 
- Protokoll 2019-05-14, Södra Dalarnas Räddningsförbund 
- Resultatrapport mars 2019 samt årsprognos 2019, Södra Dalarnas 

Räddningsförbund 
- Delårsrapport, Gemensam Hjälpmedelsnämnd 
- Delårsrapport, Hjälpmedelscentrum  
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Akten 
 
 
 


