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Johanna Odö (S), ej § 88
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Anna Kramer (M)
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§§ 60-63
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Anna Lindgren (DiN), tjänstgörande ersättare
§§ 63-123
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Berndt Mahr, seniorkonsult vid KPA Pension, §§ 60-62
Anna Frisk Gustafsson, områdeschef, §§ 60-63
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, §§ 60-68
Nadja Vuorinen, informatör, §§ 60-65
Cecilia Morssing, projektledare, §§ 63-65
Simone Lundh, delprojektledare, §§ 63-65
Karin Nordlund, integrations- och arbetsmarknadsstrateg, §§ 63-65
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Hannu Högberg, kommunchef
Marie Fjellman, nämndsekreterare
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Innehållsförteckning
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillämpningsanvisningar
Information om kommunservice
Information om projektet Norberg i arbete (NIA)
Information om projektet Kvinna in i Sverige
Årsredovisning för Norbergs kommun år 2018
Uttag ur Mimerlavsfonden för renovering av laven
Hantering av över- och underskott för år 2018
Årsredovisning för Västmanland-Dalarna lönenämnd år 2018
Årsredovisning för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund år 2018
Årsredovisning för Norra Västmanlands Samordningsförbund år
2018
Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund år
2018
Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år
2018
Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd år 2018
Årsredovisning och årsberättelse för gemensam
Hjälpmedelsnämnd/Hjälpmedelscentrum år 2018
Verksamhetsberättelse för Norra Västmanlands ekonominämnd
år 2018
Årssammanställning för Stiftelsen John Bromans studiefond år
2018
Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Granskning av kommunstyrelsens arbete med att få elever att nå
kunskapsmålen
Finansiering för utbyggnad av vatten och avlopp i Bjurfors
Utökning av Västmanland-Dalarna lönenämnd med
Smedjebackens kommun
Hantering av utredning om utvidgat samarbete gällande Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Policy för tillträde till kommunhuset
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Justerandes signatur

§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
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Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning, fortsättning
Avtal och reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd från år
2019
Förslag till HR-strategi för perioden 2019-2021
Yttrande till Riksdagens ombudsmän över JO-anmälan om två
skolskjutsbeslut
Svar på remiss om Lite mer lika – en översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Svar på remiss om förslag till Avfallsplan 2020-2030 och
Renhållningsföreskrifter för avfallshantering
Svar på remiss om Kompetensförsörjningsstrategi 2020-2030
Svar på förslag till åtgärder inom socialutskottets ansvarsområde
Svar på uppdrag om blankett för anmälan av beslut om
nyanställningar och HR-rutiner för
yrkeslegitimationer/registerkontroll
Inköp och införande av det digitala sjukfrånvaro- och
rehabiliteringssystemet Adato
Utredning av förutsättningarna för att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund fullt ut köper ekonomifunktion från
Norra Västmanlands ekonominämnd
Samverkansavtal mellan Norbergs kommun och
Polismyndigheten Region Mitt, Lokalpolisområde Norra
Västmanland
Klimatanpassning i Norbergs kommun
Revidering av instruktion för kommunchefen
Revidering av plan för kriskommunikation
Revidering av internkontrollplanen för år 2019
Nya taxor och revidering av delegationsordningen med anledning
av ny tobakslag
Återremiss av ansökan från Föreningen Engelbrektsloppet om
medfinansiering av pistmaskin
Entledigande av och fyllnadsval efter Lisa Bäckman (V) i allmänna
utskottet
Entledigande av och fyllnadsval efter Ingrid Filipsson (DiN) i
socialutskottet
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning,
första halvåret år 2019
Återremiss av två medborgarförslag om hundrastgård
Svar på medborgarförslag om webbsändning av
kommunfullmäktige/berörda kommunala organ
Svar på motion om partivis placering i kommunfullmäktige

§ 86
§ 87
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§ 89
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§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
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§ 96
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→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning, fortsättning
Svar på över medborgarförslag om att utrusta hundlatriner med
hundbajspåsar
Svar på motion om borttagande av delade turer
Svar på motion om ombyggnation av Öjersbogården
Svar på medborgarförslag om skate- och kickboardpark
Svar på medborgarförslag om samarbete/projekt som medverkar
till trygghet och säkerhet i Norberg
Svar på återremitterat medborgarförslag om arrangemang av
medeltidsmarknad
Svar på återremitterat medborgarförslag om åtgärder för att öka
tryggheten i centrum
Svar på återremitterad motion om ökad trygghet i Norberg
Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2019-03-12
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
2019-03-11
Allmänna utskottets sammanträde 2019-03-25 och 2019-03-29
Socialutskottets sammanträden 2019-02-19, 2019-03-19 och
2019-04-02
Meddelanden
Redovisning av delegationsbeslut
Svar på återremitterat ärende om upphandlings- och
inköpssamverkan med Fagersta kommun

Justerandes signatur

§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Anna-Maria Muselli (S) utses att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
2. Till ersättare för Anna-Maria Muselli (S) utses Torbjörn Mood (L).

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 61

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen godkänns med följande ändringar:
 Extra ärende, som behandlas som punkt 43 på dagordningen: Svar på
återremitterat ärende om upphandlings- och inköpssamverkan med Fagersta
kommun.
 Ärende 25 gällande uttag ur Mimerlavsfonden för renovering av laven lyfts upp
i dagordningen och behandlas mellan ärende 7 och 8.

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-15

Kommunstyrelsen

§ 62

Dnr: NBGK 2019/0100

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillämpningsanvisningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
antas bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL18) samt tillämpningsanvisningar för OPF-KL att gälla från den 1 januari
2019.
Sammanfattning
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.
Berndt Mahr, seniorkonsult vid KPA Pension, medverkar på sammanträdet för att
ge information om OPF-KL18 samt de stora förändringarna jämfört med
OPF-KL14.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Information om kommunservice
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning
Områdeschef Anna Frisk Gustafsson medverkar på sammanträdet för att ge
information om Kommunservice, som är en enhet under Arbetsmarknadsenheten.
Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att arbetsträna och utveckla individer.

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 64

Dnr: NBGK 2018/0374

Information om projektet Norberg i arbete (NIA)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning
Projektledare Cecilia Morssing medverkar på sammanträdet för att ge information
om projektet Norberg i arbete (NIA). Syftet med projektet är att öka integrationen i
samhället genom att fler nyanlända kommer i egen försörjning.

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 65

Dnr: NBGK 2019/0175

Information om projektet Kvinna in i Sverige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning
Integrations- och arbetsmarknadsstrateg Karin Nordlund och delprojektledare
Simone Lundh medverkar på sammanträdet för att ge information om projektet
Kvinna in i Sverige. Syftet med projektet är att bidra till att få utomeuropeiskt födda
kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma i egen försörjning.

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 66

Dnr: NBGK 2019/0004

Årsredovisning för Norbergs kommun år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Norbergs kommuns årsredovisning för år 2018 godkänns, efter inhämtande av
revisionsberättelse.
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.
Sammanfattning
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.
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.
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning,
medverkar på sammanträdet för att ge information om årsredovisningen.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66, fortsättning
Liane Blom (L) framför önskemålet att det på årsredovisningens sida 20 förtydligas
hur och varför fritidscoachernas uppdrag avslutades och vad BRÅ-samordnarens
uppdrag innebär. Ledningskontoret genomför förtydligandet inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Skickas till:
Ledningskontoret, för revidering inför kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 67

Dnr: NBGK 2019/0092

Uttag ur Mimerlavsfonden för renovering av laven
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett maxbelopp på 400 000 kronor tas ut ur Mimerlavsfonden.
2. Ett undantag görs från kommunfullmäktiges beslut år 2013, paragraf 5, gällande
att minst 50 procent av totalkostnaderna ska finansieras via externa medel,
eftersom extern aktör saknas.
3. Prioritering ska i första hand ske på inre renovering med hänsyn till att
säkerheten bör upprätthållas.
Sammanfattning
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har lämnat förslag om uttag ur
Mimerlavsfonden. Bakgrunden är att ledningskontoret tillsammans med sektor
demokrati- och samhällsutveckling har låtit göra en utvändig samt invändig
säkerhetsgenomgång av Mimerlaven för att fastställa byggnadens status som del i
arbete med att utveckla besöksnäringen i Norberg.
På utsidan av laven behöver löst material knackas loss (skrotas) för att undvika att
något ramlar ned. På insidan behöver flera åtgärder göras, i första hand i
anrikningsverket, som är den byggnadsdel som används idag. Syftet med att anhålla
om medel ur Mimerlavsfonden är att göra insatser för att garantera säkerheten hos
lavens besökare. Totalt bedöms kostnaden uppgå till 400 000 kronor.
Enligt kommunstyrelsens beslut från den 11 februari 2013, paragraf 6, är allmänna
utskottet det utskott som är beslutande i frågor som rör Mimerlavens grundkapital.
Kommunfullmäktige beslutade dock den 4 mars 2013, paragraf 5, att då medel av
grundkapitalet (upp till 50 procent av Mimerlavens fonderade medel) används, ska
minst 50 procent av totalkostnaden finansieras via externa medel.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 11 mars 2019, paragraf
24, att föreslå följande:
1. Ett maxbelopp på 400 000 kronor tas ut ur Mimerlavsfonden.
2. Ett undantag görs från kommunfullmäktiges beslut år 2013, paragraf 5, gällande
att minst 50 procent av totalkostnaderna ska finansieras via externa medel,
eftersom extern aktör saknas.
3. Prioritering ska i första hand ske på inre renovering med hänsyn till att
säkerheten bör upprätthållas.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 67, fortsättning
Kommunchef Hannu Högberg har upprättat en skrivelse i ärendet. Om inte medel
beviljas finns en osäkerhet om möjligheten att genomföra arrangemang inne i laven
men även i direkt anslutning till den. Det egna kapitalet i Mimerlavsfonden är
6 250 000 kronor innan uttag.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 48, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att besluta enligt
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Dag Celsing, konsult inom kultur, kulturmiljövård, naturvård och bibliotek,
medverkar på sammanträdet för att informera om ärendet.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 68

Dnr: NBGK 2019/0004

Hantering av över- och underskott för år 2018
Kommunstyrelsens förslag 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.
Sammanfattning
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
 Ombyggnation LSS
3 500 000 kronor
 Renovering korttidsboende Öjersbogården
3 000 000 kronor

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68, fortsättning
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.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr: NBGK 2019/0006

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna lönenämnd år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för år 2018 godkänns, efter
inhämtande av revisionsberättelse.
Sammanfattning
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 VästmanlandDalarna lönenämnds årsredovisning för år 2018 godkänns, efter inhämtande av
revisionsberättelse.
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§ 70

Dnr: NBGK 2019/0099

Årsredovisning för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
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, paragraf
67.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 38, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
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.
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§ 71

Dnr: NBGK 2019/0140

Årsredovisning för Norra Västmanlands Samordningsförbund
år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns,
efter inhämtande av revisionsberättelse.
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.
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§ 72

Dnr: NBGK 2019/0141

Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund år
2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns.
Sammanfattning
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 nu inkommit. Revisorerna tillstyrker att förbundets
ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
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§ 73

Dnr: NBGK 2019/0122

Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år
2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns.
Sammanfattning
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 nu inkommit. Revisorerna tillstyrker att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
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§ 74

Dnr: NBGK 2019/0110

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för år 2018
godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse.
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 VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för år 2018 godkänns, efter
inhämtande av revisionsberättelse.
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§ 75

Dnr: NBGK 2019/0127

Årsredovisning och årsberättelse för gemensam
Hjälpmedelsnämnd/Hjälpmedelscentrum år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Gemensam Hjälpmedelsnämnds årsberättelse samt Hjälpmedelscentrums
årsredovisning för år 2018 godkänns, efter inhämtande av revisionsberättelse.
Sammanfattning
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.
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§ 76

Dnr: NBGK 2019/0071

Verksamhetsberättelse för Norra Västmanlands
ekonominämnd år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Norra Västmanlands ekonominämnds verksamhetsberättelse för år 2018 godkänns.
Sammanfattning
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.
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§ 77

Dnr: NBGK 2019/0135

Årssammanställning för Stiftelsen John Bromans studiefond år
2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Årssammanställningen för Stiftelsen John Bromans studiefond år 2018
godkänns.
2. Samtliga ordinarie ledamöter som närvarar vid sammanträdet undertecknar den.
Sammanfattning
Norbergs kommun är anknuten förvaltare till Stiftelsen John Bromans studiefond.
Förvaltarskapet innebär att kommunen åtagit sig att vårda stiftelsens egendom, att
fullfölja stiftelsens ändamål, samt att sköta stiftelsens administration och
redovisning. Barn- och utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose att
stiftelsens ändamål fullföljs genom att varje år dela ut stipendier i enlighet med
stiftelsens stadgar. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har på uppdrag av
Norbergs kommun upprättat redovisning, samt en årssammanställning för stiftelsen
avseende räkenskapsåret 2018-01-01–2018-12-31.
Som anknuten förvaltare har kommunstyrelsen i Norbergs kommun det yttersta
ansvaret för stiftelsen och ska efter varje räkenskapsårs slut lämna sin redogörelse
för stiftelsens utveckling under året, samt dess ekonomiska ställning. Eftersom
stiftelsens tillgångar understiger 1,5 miljoner kronor är stiftelsen inte
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078). Stiftelsen ska i stället i
enlighet med stiftelselagen (1994:1220) föra räkenskaper samt upprätta en
årssammanställning för varje räkenskapsår.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 45, att föreslå
kommunstyrelsen att årssammanställningen för Stiftelsen John Bromans studiefond
år 2018 godkänns samt att samtliga ordinarie ledamöter som närvarar vid
sammanträdet undertecknar den.
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§ 81

Dnr: NBGK 2019/0058

Granskning av kommunstyrelsens arbete med att få elever att
nå kunskapsmålen
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och utbildningsutskottet uppdras att yttra sig över revisionsrapportens
resultat och revisorernas rekommendationer.
2. Svar lämnas till kommunstyrelsen senast den 3 september 2019.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har lämnat in revisionsrapporten Kommunstyrelsens arbete med
att få elever att nå kunskapsmålen, som har genomförts av PwC. Den sammanfattande
bedömningen är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställer att grundskolornas
arbete att få eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt.
Revisorerna konstaterar bland annat att det finns etablerade arbetssätt för
exempelvis uppmärksammande av elevers behov, uppföljning av insatser samt för
överlämningar mellan skolor och skolår. Dessa återfinns till viss del i rutindokument
upprättade i augusti år 2018. Revisorerna bedömer i allt väsentligt att
kommunstyrelsen säkerställer att de dokumenterade rutinerna implementeras och
efterlevs i verksamheten. Vidare bedömer revisorerna att kommunstyrelsen behöver
utveckla formerna för uppföljning avseende kunskapsmålen i grundskolan.
Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderar revisorerna följande:
 Att kommunstyrelsen säkerställer att de dokumenterade rutinerna upprättade i
augusti år 2018 implementeras och följs.
 Att kommunstyrelsen utvecklar sin uppföljning avseende kunskapsmålen och
utvecklingen i grundskolan.
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§ 82

Dnr: NBGK 2017/0396

Finansiering för utbyggnad av vatten och avlopp i Bjurfors
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
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.
Yrkande
Anna Kramer (M) yrkar att lånet inte upptas förrän ärendet är avgjort i
förvaltningsrätten.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta att föreslå
kommunfullmäktige enligt allmänna utskottets förslag med tillägg av Anna
Kramers (M) yrkande och finner bifall till det.
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§ 83

Dnr: NBGK 2019/0083

Utökning av Västmanland-Dalarna lönenämnd med
Smedjebackens kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Smedjebackens kommuns inträde i den gemensamma lönesamverkan från den 1
januari 2020 godkänns.
Sammanfattning
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.
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.
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Dnr: NBGK 2018/0265

Hantering av utredning om utvidgat samarbete gällande Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund och Norra
Västmanlands Utbildningsförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
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
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.
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§ 84, fortsättning
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.
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.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr: NBGK 2019/0103

Policy för tillträde till kommunhuset
Kommunstyrelsens beslut
Policyn för tillträde till kommunhuset antas i och med ändringen att gruppledarna
(en per parti som representeras i kommunfullmäktige) samt ordförande i
kommunfullmäktige och respektive utskott ska erbjudas tagg samt nyckel till
sammanträdesrum.
Sammanfattning
Ledningskontorets enhet administration lämnar ut nycklar och elektroniska taggar
till kommunhuset. Enheten ser ett behov av att bestämmelser för tillträde till
kommunhuset antas. Av den anledningen har ett förslag till policy upprättats.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 51, att föreslå
kommunstyrelsen att policyn för tillträde till kommunhuset antas, med ändringen att
gruppledarna (en per parti som representeras i kommunfullmäktige) samt
ordförande i kommunfullmäktige och respektive utskott ska erbjudas tagg samt
nyckel till sammanträdesrum.
Ledningskontoret har inför kommunstyrelsens behandling av ärendet reviderat
policyn enligt allmänna utskottets beslut.

Skickas till:
Ledningskontoret
Akten
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§ 86

Dnr: NBGK 2019/0077

Avtal och reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd från
år 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden antas att gälla för perioden 2019-01-01–2022-12-31.
2. Det redovisade förslaget till avtal avseende den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden antas att gälla från och med 2019-01-01.
Sammanfattning
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 2019-01-01–2022-12-31.
2. Det redovisade förslaget till avtal avseende den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden antas att gälla från och med 2019-01-01.
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Kommunfullmäktige
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§ 87

Dnr: NBGK 2018/0255

Förslag till HR-strategi för perioden 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut
Den nya HR-strategin för perioden 2019-2021 antas.
Sammanfattning
Efter uppdrag av kommunstyrelsen den 1 oktober 2018, paragraf 125, har
HR-enheten tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag till
ny HR-strategi för perioden 2019-2021. HR-strategin anger de områden som
speciellt behöver utvecklas under perioden 2019-2021: lön, kompetens, arbetsmiljö
och hälsa samt attraktionskraft.
Under år 2016 gjordes en stor undersökning om vad Norbergs kommuns
medarbetare tycker är bra och vilka förbättringsområden som finns på
arbetsplatserna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Flera av aktiviteterna i denna
HR-strategi härleds till undersökningen.
Målet med HR-strategin är att ta tillvara på, utveckla och attrahera nya medarbetare
som vid rätt tidpunkt är på rätt plats för att kunna ge den bästa och mest effektiva
samhällsservicen.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 57, att föreslå
kommunstyrelsen att den nya HR-strategin för perioden 2019-2021 antas.

Skickas till:
HR-enheten
Ledningskontoret
Akten
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§ 88

Dnr: NBGK 2018/0260

Yttrande till Riksdagens ombudsmän över JO-anmälan om två
skolskjutsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Sektor barn och utbildnings yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Sammanfattning
Riksdagens ombudsmän, även kallade Justitieombudsmannen, JO, har fått en
anmälan om klagomål över utformningen av två beslut rörande skolskjuts. Anmälan
har remitterats till kommunstyrelsen med uppmaning att lämna upplysningar och
yttrande över hur utformningen av besluten förhåller sig till 31 paragrafen i
förvaltningslagen (2017:900).
Förvaltningslagens 31 paragraf lyder enligt följande:
För varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar
1. dagen för beslutet,
2. vad beslutet innehåller,
3. vem eller vilka som har fattat beslutet,
4. vem eller vilka som har varit föredragande, och
5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet.
Sektor barn och utbildning har upprättat ett förslag till yttrande. Den
sammanfattade bedömningen är att de båda skolskjutsbesluten uppfyller
bestämmelserna i förvaltningslagens 31 paragraf. Punkterna 1-3 anses uppfyllda
medan 4-5 inte anses relevanta i det aktuella ärendet.
Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 12 mars 2019, paragraf 23, att föreslå
kommunstyrelsen att sektor barn och utbildnings yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Jäv
Ordförande Johanna Odö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling och
beslut. Odö överlämnar ordförandeklubban till vice ordförande Jimmy
Fredriksson (S) och lämnar rummet.
Skickas till:
Riksdagens ombudsmän
Barn- och utbildningsutskottet, för kännedom
Akten
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§ 89

Dnr: NBGK 2019/0073

Svar på remiss om Lite mer lika – en översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen och ekonomichefens förslag till svar på remissen antas som
kommunstyrelsens eget.
Sammanfattning
Finansdepartementet har sänt utredningen Lite mer lika, en översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, på remiss till Norbergs
kommun.
Regeringen beslutade i november år 2016 att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och
landsting. Utredningen har antagit namnet Kostnadsutjämningsutredningen och har nu
lämnat slutbetänkandet Lite mer lika (SOU 2018:74).
Kostnadsutjämningen mellan kommuner ska i förslaget bli lite mer lika, det vill säga
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att tillhandahålla
invånarna service oberoende av opåverkbara strukturella förhållanden. I huvudsak
grundar sig utjämningen på befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur.
Härledning av kostnaderna görs utifrån räkenskapssammandraget för att identifiera
de strukturella skillnaderna i nettokostnader, exklusive olika ambitionsnivåer såsom
fler mindre skolenheter eller hög andel inhyrd personal. Utjämningen baseras på de
förväntade kostnader en kommun kan tänkas ha givet befolkningens sammansättning,
gleshet, produktionsförutsättningar samt tillgång till hälso- och sjukvård och
kollektivtrafik.
Kommunchef Hannu Högberg och ekonomichef Stefan Granqvist har upprättat ett
förslag till svar på remissen. Norberg får i förslaget tillskott på förskole-, gymnasieoch komvuxparametrar medan individ- och familjeomsorgen (IFO)-,
kollektivtrafik-, bebyggelsestruktur- och lönefördelningsparametrarna ger avdrag på
kostnadsutjämningsfördelningen. Att IFO och bebyggelsestruktur blir negativt är de
viktigaste parametrarna som slår igenom i att den totala kompensationen blir lägre.
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Finansdepartementet
Akten
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§ 90

Dnr: NBGK 2017/0217

Svar på remiss om förslag till Avfallsplan 2020-2030 och
Renhållningsföreskrifter för avfallshantering
Kommunstyrelsens beslut
1. Synpunkterna från kostchefen, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antas att tillsammans
utgöra kommunens svar på remissen.
2. Ett förbehåll lämnas mot avfallsplanens avsnitt 6.2 gällande renhållningstaxan.
3. Hushåll som har hemkompostering och alltså inte använder de bruna kärlen ska
inte debiteras för dem och därmed betala för en tjänst som inte brukas.
Sammanfattning
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län
samt Heby och Enköpings kommuner. Förbundet arbetar med hållbar och
miljöriktig avfallshantering och återvinning.
Enligt förbundsordningen för VafabMiljö ska kommunalförbundet för
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering, i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i
15 kapitlet i miljöbalken. Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till ny
renhållningsordning, som består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter.
Renhållningsordningen är avsedd att börja gälla från den 1 januari 2020.
VafabMiljös direktion beslutade den 29 november 2018 att skicka förslag om ny
renhållningsordning till medlemskommunerna för utställning och inhämtande av
synpunkter. När kommunerna har lämnat synpunkter på förslaget presenteras det i
bearbetad form för direktionen. Vid sitt möte den 26 september 2019 fattar
direktionen beslut om slutligt förslag till renhållningsordning. Detta förslag skickas
återigen till samtliga kommuner för beslut. Beslut fattas sedan i respektive
kommunfullmäktige under perioden oktober till december år 2019.
Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom VafabMiljö
Kommunalförbunds region ska hanteras i enlighet med avfallshierarkin fram till år
2030. Det skall ske förbättringar på att minska avfallet och det avfall som ändå
uppstår ska återanvändas samt återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 7, att förslag till
Avfallsplan 2020-2030 och Föreskrifter för avfallshantering för VafabMiljö
Kommunalförbund ställs ut i minst fyra veckor under januari till april år 2019.

→
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Kommunstyrelsen

§ 90, fortsättning
Avfallsplanen har remitterats till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund,
NVK, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, V-Dala, sektor barn och
utbildning, sektor demokrati- och samhällsutveckling, sociala sektorn och
kostchefen medan föreskrifterna för avfallshantering har skickats till NVK och
V-Dala för inhämtade av eventuella synpunkter. Synpunkter har inkommit från
kostchefen, NVK och V-Dala.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet den 25 och 29 mars 2019,
paragraf 54, yrkade Christer Filipsson (DiN) och Anna Kramer (M) att ett förbehåll
mot avfallsplanens avsnitt 6.2 gällande renhållningstaxan görs. Utskottet beslutade
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Yrkanden
Eva Hölke (S) yrkar att hushåll som har hemkompostering och alltså inte använder
de bruna kärlen, inte ska debiteras för dem och därmed betala för en tjänst som inte
brukas.
Fredrik Johansson (V), Anna Lindgren (DiN), Torbjörn Mood (L), Anna
Kramer (M) yrkar bifall till Eva Hölkes (S) förslag.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
nedan tre punkter och finner bifall till det.
1. Synpunkterna från kostchefen, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antas att tillsammans
utgöra kommunens svar på remissen.
2. Ett förbehåll lämnas mot avfallsplanens avsnitt 6.2 gällande renhållningstaxan.
3. Hushåll som har hemkompostering och alltså inte använder de bruna kärlen ska
inte debiteras för dem och därmed betala för en tjänst som inte brukas.

Skickas till:
VafabMiljö Kommunalförbund
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, för kännedom
Kostchefen, för kännedom
Akten
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§ 91

Dnr: NBGK 2019/0108

Svar på remiss om Kompetensförsörjningsstrategi
2020-2030
Kommunstyrelsens beslut
Norbergs kommun har inget att invända mot Västmanlands
Kompetensförsörjningsstrategi 2020-2030 och ser fram emot att samverka i de framtida
handlingsplanerna.
Sammanfattning
Region Västmanland har sänt ett förslag till Kompetensförsörjningsstrategi 2020–2030 på
remiss till Norbergs kommun.
Västmanlands kompetensförsörjningsstrategi 2020-2030 syftar till att skapa mer
hållbara strukturer för bland annat utbildning, kompetensutveckling och rekrytering.
Strategin har formats i samverkan med kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer,
statliga myndigheter och andra berörda aktörer i länet. Den systematiserar
aktörernas gemensamma utmaningar, prioriteringar och målsättningar för det
regionala kompetensförsörjningsarbetet. Det skapar en tydlig riktning i arbetet och
utgör grunden för samverkan, samhandling och gemensamt lärande.
Strategin visar fyra prioriterade områden länet kan samverka kring för att stärka
länets kompetensförsörjning. De fyra områdena är följande:
 Höja den grundläggande utbildningsnivån.
 Potential, utlandsfödda kvinnor.
 Samverkan utbildning/arbetsliv/Arbetsförmedling.
 Attraktivt län med attraktiva arbetsplatser.
HR-chef Sonja Eriksson har upprättat ett yttrande i ärendet. Förslaget är att
Norbergs kommun inte har något att invända mot strategin och ser fram emot att
samverka i de framtida handlingsplanerna.

Skickas till:
Region Västmanland
Akten
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§ 92

Dnr: NBGK 2018/0416

Svar på förslag till åtgärder inom socialutskottets
ansvarsområde
Kommunstyrelsens beslut
Socialutskottets yttrande godkänns och antas som kommunstyrelsens svar på
förslaget.
Sammanfattning
Ingrid Filipsson (DiN) har till socialutskottet lämnat ett förslag gällande
komplettering av de beslutsunderlag som utskottets ledamöter får för att fatta beslut
i individärenden avseende familjehemsplacering och/eller placering i hem för vård
eller boende, HVB, enligt SoL och LSS.
Socialutskottet beslutade den 11 december 2018, paragraf 247, att
matchningsdokument och vårdplan ska redovisas för socialutskottet vid varje
sammanträde samt att ramavtal eller kostnader för placeringar inte behöver
redovisas för utskottet.
Mot bakgrund av beslutet har Christer Filipsson (DiN) och Lennart
Skansfors (DiN) lämnat in ett förslag på åtgärder inom socialutskottets
ansvarsområde. I förslaget yrkas följande:
 3.11 i delegationsordningen förtydligas med en skrivning att delegationen avser
enbart jour- och akutplaceringar som inte kan avvakta nämndens beslut.
 Enbart kommunstyrelsen har delegation på att placera klienter i boenden som
drivs av externa vårdgivare.
 I beslutsunderlaget ska finnas en redogörelse över placeringens totala kostnad
över den period som beslutet omfattar.
 Sociala sektorn får enbart avropa från vårdgivare som kommunen har ramavtal
med. Kan inte behovet tillgodoses inom ramavtalet får avsteg göras om
upphandling har skett enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
 De beslut som socialutskottet har tagit som innebär att man avslår kravet på
priset och huruvida man avsopar från ramavtal ska undanröjas.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 18, att förslaget
överlämnas till socialutskottet för yttrande med svar till dagens sammanträde.
Socialutskottet har lämnat ett yttrande där samtliga yrkanden har bemötts. Utskottet
beslutade den 19 mars 2019, paragraf 72, att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
det.
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§ 92, fortsättning
Yrkanden
Eva Hölke (S) yrkar bifall till socialutskottets förslag.
Anna Lindgren (DiN) och Eddie Lundeqvist (SD) yrkar bifall till Lennart
Skansfors (DiN) och Christer Filipssons (DiN) förslag.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer socialutskottets förslag om att dess yttrande
godkänns samt att det antas som kommunstyrelsens svar på förslaget mot Lennart
Skansfors (DiN) och Christer Filipssons (DiN) förslag. Ordförande finner bifall till
att socialutskottets yttrande godkänns samt att det antas som kommunstyrelsens
svar på förslaget.
Reservationer
Anna Lindgren (DiN), Eddie Lundeqvist (SD) och Peter Vidberg (DiN) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Lennart Skansfors (DiN) och Christer
Filipssons (DiN) förslag.

Skickas till:
Lennart Skansfors
Christer Filipsson
Socialutskottet, för kännedom
Akten
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§ 93

Dnr: NBGK 2018/0084

Svar på uppdrag om blankett för anmälan av beslut om
nyanställningar och HR-rutiner för
yrkeslegitimationer/registerkontroll
Kommunstyrelsens beslut
Uppdragen om framtagande av blankett för anmälan av beslut om nyanställningar
enligt delegationsordningen samt HR-rutiner för
yrkeslegitimationer/registerkontroll anses utförda.
Sammanfattning
Till följd av att kommunens revisorer hade genomfört en granskning gällande intern
kontroll av personaladministrativa processer, beslutade kommunstyrelsen den 9
april 2018, paragraf 25, bland annat om följande uppdrag:
 HR-enheten uppdras att ta fram HR-rutiner gällande yrkeslegitimationer.
 HR-enheten uppdras att ta fram en blankett för anmälan av beslut om
anställningar enligt delegationsordningen.
HR-enheten har tagit fram en blankett för anmälan av beslut om nyanställningar
enligt delegationsordningen samt HR-rutiner för
yrkeslegitimationer/registerkontroll.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 58, att föreslå
kommunstyrelsen att uppdragen om framtagande av blankett för anmälan av beslut
om nyanställningar enligt delegationsordningen samt HR-rutiner för
yrkeslegitimationer/registerkontroll anses utförda.

Skickas till:
HR-chefen
Akten
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§ 94

Dnr: NBGK 2018/0084

Inköp och införande av det digitala sjukfrånvaro- och
rehabiliteringssystemet Adato
Kommunstyrelsens beslut
1. Det digitala sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystemet Adato införs under år
2019, med finansiering genom tidigare anslagna 196 000 kronor av
digitaliseringsutvecklingsmedlen enligt kommunstyrelsens beslut den 9 april
2018, paragraf 25.
2. Driftkostnader från och med år 2020 finansieras inom respektive utskotts ram.
Sammanfattning
Med en granskning gällande intern kontroll av personaladministrativa processer som
bakgrund, beslutade kommunstyrelsen den 9 april 2018, paragraf 25, bland annat att
anslå 196 000 kronor ur avsatta medel till digitaliseringsutvecklingen för att införa
sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystemet Adato.
Efter beslutet upprättade HR-enheten en skrivelse i ärendet. Där framgick att priset
för ett digitalt sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg, till exempel Adato, var cirka
40 000 kronor för införandet och därefter är det en månadskostnad på cirka 8 000
kronor. Då HR-enheten under år 2018 hade rekryterat en HR-administratör som
bland annat arbetade med rehabilitering, var inte behovet av ett digitalt
sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystem nödvändigt. Av den anledningen beslutade
allmänna utskottet den 2 maj 2018, paragraf 38, att HR-enheten skulle avvakta med
beslutet om att införa ett digitalt sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystem.
HR-chef Sonja Eriksson har nu upprättat en skrivelse med förslag om att införa
Adato under år 2019. Sjukfrånvaron är en hög kostnad för Norbergs kommun och
en satsning i hela rehabiliteringsprocessen behöver göras. Idag är behovet av ett
digitalt stöd stort. Med digitalt stöd skulle hela rehabiliteringskedjan effektiverseras.
Korttidsfrånvaro skulle fortare fångas upp, då Adato är direkt kopplat mot
personalsystemet Personec. Tidiga insatser har stora effekter på att sänka
sjukskrivningstalet och därmed också kostnaderna. Likaså skulle all administration
ske metodiskt och i kronologisk ordning med ett digitalt system. Idag sker all
administration på olika blanketter.
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§ 94, fortsättning
Införandet av Adato kan genomföras under år 2019 med finansiering av tidigare
beslutad digitaliseringsbudget. Fortlöpande driftkostnader från och med år 2020 tas
inom respektive sektors ram, fördelat enligt antal medarbetare. För kommunens
största sektorer innebär kostnaden cirka 4 000 kronor per månad för sektor barn
och utbildning och cirka 4 500 kronor per månad för sociala sektorn.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 63, att föreslå
kommunstyrelsen följande:
1. Det digitala sjukfrånvaro- och rehabiliteringssystemet Adato införs under år
2019, med finansiering genom tidigare anslagna 196 000 kronor av
digitaliseringsutvecklingsmedlen enligt kommunstyrelsens beslut den 9 april
2018, paragraf 25.
2. Driftkostnader från och med år 2020 finansieras inom respektive utskotts ram.
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§ 95

Dnr: NBGK 2019/0121

Utredning av förutsättningarna för att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund fullt ut köper ekonomifunktion från
Norra Västmanlands ekonominämnd
Kommunstyrelsens förslag 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.
Sammanfattning
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.
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§ 95, fortsättning
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.
Yrkanden
Anna Kramer (M) yrkar avslag till att NVK avvecklar den egna ekonomifunktionen
och fullt ut köper ekonomifunktionen från NVE samt att NVK i stället rekryterar
rätt kompetens.
Anna Lindgren (DiN), Torbjörn Mood (L), Eddie Lundeqvist (SD), Torbjörn
Norgren (PNF) och Peter Vidberg (DiN) yrkar bifall till Anna Kramers (M) förslag.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer allmänna utskottets förslag mot Anna
Kramers (M) avslagsförslag och finner bifall till allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Anna Kramer (M), Anna Lindgren (DiN), Torbjörn Mood (L), Eddie
Lundeqvist (SD), Torbjörn Norgren (PNF) och Peter Vidberg (DiN) reserverar sig
mot beslutet till förmån för avslagsförslaget.
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§ 96

Dnr: NBGK 2019/0157

Samverkansavtal mellan Norbergs kommun och
Polismyndigheten Region Mitt, Lokalpolisområde Norra
Västmanland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Hannu Högberg ges mandat att för Norbergs kommun underteckna
samverkansavtalet med Polismyndigheten Region Mitt, Lokalpolisområde Norra
Västmanland.
Sammanfattning
För Norbergs kommun och Polismyndigheten Region Mitt, Lokalpolisområde
Norra Västmanland, har ett förslag till samverkansavtal upprättats. Avtalet reglerar
villkor och förutsättningar för samverkan mellan parterna. All samverkan mellan
parterna ska ske inom ramen för gällande lagstiftning och inom respektive
ansvarsområde. Målet är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete för Norbergs kommuns invånare.
Tillsammans är kommunen och Polisen ett starkt framgångskoncept och ska inom
kommunen arbeta för att hitta ytterligare sätt att utveckla samverkan. Områden där
samverkan mellan kommunen är särskilt viktigt är arbetet med förebyggande
brottsbekämpning gällande barn och unga samt arbetet med att skapa en trygg
boendemiljö för Norbergs invånare.
Parterna ska utse representanter till samverkansgrupper. Representanterna ska
arbeta efter den lokala lägesbilden, som ska påvisa vad parterna gemensamt ska
arbeta med gällande gemensamma medborgarlöften för Norbergs kommun.
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§ 97

Dnr: NBGK 2017/0076

Klimatanpassning i Norbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Norbergs kommun fortsätter det klimatanpassningsarbete som påbörjades
under år 2017. Arbetet ska bedrivas förvaltnings-/sektorsövergripande med
medverkan av alla berörda förvaltningar/sektorer.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att under år 2019 ta
fram en handlingsplan för det fortsatta klimatanpassningsarbetet.
3. Energi- och klimatstrategen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
utses till samordnare för arbetet.
Sammanfattning
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har överlämnat ett ärende
om klimatanpassning i Norbergs kommun till kommunstyrelsen för beslut.
Under år 2017 deltog Norbergs kommun i ett projekt initierat av SMHI. Syftet var
att få igång mindre kommuners arbete med klimatanpassning. Kommunen behöver
förbereda sig på effekterna av ett förändrat klimat för att minimera skadorna på
8samhället. För att kommunen ska kunna arbeta systematiskt krävs ett beslut om att
kommunen ska arbeta med klimatanpassning och ta fram en handlingsplan. En
uppdragsbeskrivning som beskriver hur ett fortsatt arbete med klimatanpassning
kan läggas upp har tagits fram.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 49, att föreslå
kommunstyrelsen följande:
1. Norbergs kommun fortsätter det klimatanpassningsarbete som påbörjades
under år 2017. Arbetet ska bedrivas förvaltnings-/sektorsövergripande med
medverkan av alla berörda förvaltningar/sektorer.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att under år 2019 ta
fram en handlingsplan för det fortsatta klimatanpassningsarbetet.
3. Energi- och klimatstrategen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
utses till samordnare för arbetet.
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§ 98

Dnr: NBGK 2019/0097

Revidering av instruktion för kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut
Revidering av instruktion för kommunchefen godkänns.
Sammanfattning
I och med den nya kommunallagen ska varje kommun och landsting ha en högsta
beslutande tjänsteperson underställd kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
fastställde den 5 februari 2018, paragraf 7, en instruktion för kommunchefen som
ett led i anpassning till den nya kommunallagen. Lagförändringar men framför allt
två överenskommelser påtalar behoven av att förtydliga kommunchefens
instruktion.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av instruktionen. Förslaget
är att följande tillförs instruktionen:
Vid extraordinär händelse där krisledningsnämnden inte behöver aktiveras, sammankallar
kommunchefen krisledningsgruppen och beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas. Vid
extraordinär händelse har kommunchefen rätt att bestämma över all verksamhet i kommunen i
enlighet vad krisledningsnämnden beslutar. Kommunchefen ska ansvara för ledning och
samordning i händelse av kris. Kommunchefen är chef för den centrala krisledningen och är
föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras. Kommunchefen ansvarar för arbetet
enligt överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. Kommunchefen är tillika
säkerhetsskyddschef om inget annat anges. Kommunchefens tjänst bör vara placerad i en
säkerhetskyddsäkerhetsklassning.
I övrigt föreslås instruktionen vara oförändrad.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 52, att föreslå
kommunstyrelsen att revidering av instruktion för kommunchefen godkänns.
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§ 99

Dnr: NBGK 2017/0332

Revidering av plan för kriskommunikation
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till ny kriskommunikationsplan antas.
Sammanfattning
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.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

50 (83)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-15

Kommunstyrelsen

§ 99, fortsättning
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.
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§ 100

Dnr: NBGK 2019/0017

Revidering av internkontrollplanen för år 2019
Kommunstyrelsens beslut
Revideringen av den sammantagna internkontrollplanen för år 2019 godkänns med
genomförda ändringar av barn- och utbildningsutskottet samt socialutskottet.
Sammanfattning
Samtliga av kommunstyrelsens utskott har behandlat internkontrollplaner år 2019
för respektive utskott. Dessa har redovisas samlat för kommunstyrelsen, som den
11 februari 2019, paragraf 29, antog en sammantagen internkontrollplan för år 2019.
Planen antogs dock med följande ändringar:
 En kolumn med rubriken Risk ska finnas i samtliga av utskottens
internkontrollplaner.
 I barn- och utbildningsutskottets internkontrollplan ska fristående förskola ändras
till annan pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsutskottet samt socialutskottets delplaner har reviderats enligt
kommunstyrelsens beslut.
I barn- och utbildningsutskottets delplan föreslås att Fristående förskola ändras till
fristående verksamhet i stället för annan pedagogisk omsorg. Utskottet beslutade den 12
mars 2019, paragraf 26, att föreslå kommunstyrelsen att den reviderade
internkontrollplanen för år 2019 godkänns.
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Ledningskontoret
Barn- och utbildningsutskottet, för kännedom
Socialutskottet, för kännedom
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§ 101

Dnr: NBGK 2019/0113

Nya taxor och revidering av delegationsordningen med
anledning av ny tobakslag
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget på revidering av kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt
socialutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget på nya taxor med anledning av den nya tobakslagen antas enligt
socialutskottets förslag.
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.
Sammanfattning
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.
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§ 102

Dnr: NBGK 2018/0413

Återremiss av ansökan från Föreningen Engelbrektsloppet om
medfinansiering av pistmaskin
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet, som
uppdras att
 undersöka om en eventuell medfinansiering är ett nollsummespel
 tillsammans med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning utreda
möjligheten till att ekonomiskt bidra till hela eller delar av beloppet via
antingen lån, borgen eller leasing och hur en betalningsplan då skulle se ut
 undersöka om det finns övriga medfinansiärer
 utreda helheten kring det kommunala stödet till Engelbrektsloppet.
2. Svar lämnas till kommunstyrelsen senast den 3 september 2019.
Sammanfattning
Engelbrektsloppet har inkommit med en ansökan till Norbergs kommun om stöd
för att införskaffa en pistmaskin. Syftet med den nya maskinen är att effektivisera
och utveckla loppen. Föreningen Engelbrektsloppet har hittat en begagnad maskin
som skulle passa föreningens ändamål. Kostnad för maskinen är initialt 275 000
kronor och sedan cirka 100 000 kronor årligen i fem år.
Sektor demokrati- och samhällsutveckling har upprättat ett yttrande i ärendet.
Sektorn ser ur många aspekter vinningar för kommunen i och med
Engelbrektsloppets verksamhet. Att loppet arrangeras i kommunen är en starkt
bidragande orsak till bra turismsiffror under en säsong då kommunen annars inte
skulle ha så mycket turism. Loppet är bra ur folkhälsosynvinkel och är en
kulturinstitution som detta år firar 50 år. Dessutom fungerar Föreningen
Engelbrektsloppet som en bidragande ekonomisk faktor för många av kommunens
föreningar, då Engelbrektsloppet årligen delar ut mycket pengar till föreningarna
som är med och jobbar kring loppet. Således ser sektorn att det vore stor vinning
för kommunen att hjälpa till att säkra att Engelbrektsloppet fortsatt finns kvar.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2018,
paragraf 142, att föreslå kommunstyrelsen att demokrati-och utskottet tillsammans
med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning uppdras att utreda möjligheten till att
ekonomiskt bidra till hela eller delar av beloppet via antingen lån, borgen eller
leasing och om möjligt bifalla ansökan.
Skickas till:
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§ 103

Dnr: NBGK 2019/0002

Entledigande av och fyllnadsval efter Lisa Bäckman (V) i
allmänna utskottet
Kommunstyrelsens beslut
1. Lisa Bäckman (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i allmänna utskottet.
2. Karin Hurtig (V) väljs till ledamot i allmänna utskottet till dess
kommunstyrelsen förrättar nyval efter nästa allmänna val.
3. Henry Lehto (V) väljs till ersättare i allmänna utskottet till dess
kommunstyrelsen förrättar nyval efter nästa allmänna val.
Sammanfattning
Lisa Bäckman (V) har lämnat in en begäran om entledigande från sina politiska
uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänna utskottet.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 44, att entlediga Bäckman
från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och har genomfört fyllnadsval
medan länsstyrelsen har utsett en ny ledamot i kommunfullmäktige.
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Lisa Bäckman
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Henry Lehto
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§ 104

Dnr: NBGK 2019/0002

Entledigande av och fyllnadsval efter Ingrid Filipsson (DiN) i
socialutskottet
Kommunstyrelsens beslut
1. Ingrid Filipsson (DiN) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
socialutskottet.
2. Christer Filipsson (DiN) väljs till ledamot i socialutskottet till dess
kommunstyrelsen förrättar nyval efter nästa allmänna val.
Sammanfattning
Ingrid Filipsson (DiN) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt politiska
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige behandlar ärendet
den 6 maj 2019. Med detta behöver kommunstyrelsen entlediga Filipsson från sitt
uppdrag som ledamot i socialutskottet samt göra fyllnadsval.
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Socialutskottets sekreterare
Ingrid Filipsson
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§ 105

Dnr: NBGK 2019/0102

Redovisning av motioner och medborgarförslag under
beredning, första halvåret år 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
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.
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§ 106

Dnr: NBGK 2018/0094
NBGK 2018/0332

Återremiss av två medborgarförslag om hundrastgård
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslagen återremitteras till Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund med följande uppdrag:
 Ta fram ett förslag på en enklare och därmed mindre kostsam variant av
hundrastgård samt se över placeringen för att om möjligt nyttja befintlig
belysning.
 Ta kontakt med förslagsställarna för att få en bättre bild av medborgarförslagens
intention.
Sammanfattning
Under år 2018 har två medborgarförslag om anläggande av en hundrastgård lämnats
in. Det ena förslaget gällande inhägnad hundrastgård har ett flertal personer
undertecknat. Förslagsställarna har lämnat förslag på flera möjliga platser. Det andra
förslaget gällande avsaknad av en hundrastgård är inlämnat av gruppen Djurens
röst. De skriver att det behövs ett inhägnat område för hundarna med bord, bänkar
och papperskorg. Hundrastgården bör ligga centralt.
Båda förslagen har remitterats till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund,
NVK, för yttrande. NVK ser positivt på en hundrastgård och har förslagit en plats
intill Norbergsån. Förbundet har grovt kostnadsberäknat staket till cirka 120 000
kronor, en stolpe med belysning till cirka 15 000 kronor, framdragning av el och
elanslutning till cirka 25 000 kronor samt informationsskyltar, hundlatriner och
parkbänkar till cirka 25 000 kronor. Total anläggningskostnad exklusive
markberedning uppgår till cirka 185 000 kronor. Årskostnaden för el beräknas till
cirka 3 000 kronor per år. NVK:s budgetram medger inte någon byggnation av en
hundrastgård. Tömning av hundlatriner kan dock ingå i den ordinarie
hundlatrinskörningen och tillhörande budgetram.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 66, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att anlägga en hundrastgård på av
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslagen plats intill
Norbergsån men konstaterar att finansiering saknas.
2. Ärendena överlämnas till budgetberedningen den 28 augusti och 4 september
2019 för vidare hantering.
3. Med detta anses de båda medborgarförslagen besvarade.
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Kommunstyrelsen

§ 106, fortsättning
Under sammanträdet förklarar Peter Björnberg (S), som är en av förslagsställarna,
att hundrastgården inte behöver vara avancerad och därmed inte så kostsam som i
förslaget från NVK.
Ärendet diskuteras. Ett alternativ som diskuteras är om belysningen kan uteslutas
eller om det går att hitta annan lämplig plats där befintlig belysning kan nyttjas.
Vidare diskuteras möjligheten att bilda en förening som kan ansvara för skötseln.
Yrkanden
Olle Rahm (S) yrkar att medborgarförslagen återremitteras till NVK med följande
uppdrag:
 Ta fram ett förslag på en enklare och därmed mindre kostsam variant av
hundrastgård.
 Ta kontakt med förslagsställarna för att få en bättre bild av medborgarförslagens
intention.
Anna-Maria Muselli (S) yrkar bifall till Olle Rahms (S) förslag.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner bifall till att ärendet ska återremitteras till NVK.

Skickas till:
Förslagsställarna, för kännedom
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
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§ 107

Dnr: NBGK 2018/0392

Svar på medborgarförslag om webbsändning av
kommunfullmäktige/berörda kommunala organ
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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. Sessionssalen möbleras enligt förslag från ledningskontoret i skrivelse daterad
den 24 januari 2019.
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
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.
 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.
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§ 107, fortsättning
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 3 000-4 000 kronor. Till det
kommer kostnad för en mediaplattform som behövs för att sända sammanträdena.
Ledningskontoret ser inget hinder i medborgarförslagets förslag om att
rekommendera berörda kommunala organ att webbsända den aktivitet som kan
anses lämplig. När tekniken väl är på plats sjunker marginalkostnaden för ytterligare
sändningar, förutsatt att det finns personal som kan sköta sändningen.
I och med en ny lag måste kommunen ta ställning till textning av sändningarna.
Lagen tillåter att en direktsändning inte textas, men om filmerna ska finnas att titta
på i efterhand bör de textas. Eftersom lagen är så pass ny finns ännu ingen praxis
inom detta att vägledas av. Ledningskontoret föreslår därför att webbsändningarna
till en början endast görs tillgängliga i direktsändning i avvaktan kring rättsläget eller
att tills det går att hitta en mer automatiserad lösning för att texta dem.
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.
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§ 107, fortsättning
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 67, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
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
MediaFlow Pro Europe AB som plattform för sändningarna.
2. Sessionssalen möbleras enligt förslag från ledningskontoret i skrivelse daterad
den 24 januari 2019.
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.
Under sammanträdet 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.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
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§ 108

Dnr: NBGK 2018/0422

Svar på motion om partivis placering i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
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 motionen avslås.
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§ 108, fortsättning
Yrkanden
Anna Kramer (M), Eddie Lundeqvist (SD), Anna Lindgren (DiN), Torbjörn
Norgren (PNF), Torbjörn Mood (L) och Peter Vidberg (DiN) yrkar bifall till
motionen, det vill säga att kommunfullmäktige ska sitta placerade efter
partitillhörighet.
Jimmy Fredriksson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag att motionen
avslås, det vill säga att kommunfullmäktige ska sitta enligt dagens placering.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer bifall mot avslag till motionen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
motionen avslås.
Reservationer
Anna Kramer (M), Eddie Lundeqvist (SD), Anna Lindgren (DiN), Torbjörn
Norgren (PNF), Torbjörn Mood (L) och Peter Vidberg (DiN) reserverar sig mot
beslutet till förmån för förslaget om att bifalla motionen.
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§ 109

Dnr: NBGK 2017/0148

Svar på medborgarförslag om att utrusta hundlatriner med
hundbajspåsar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning
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.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

65 (83)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-15

Kommunstyrelsen

§ 110

Dnr: NBGK 2018/0281

Svar på motion om borttagande av delade turer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad, i och med socialutskottets fortsatta utredning om delade
turer.
Sammanfattning
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 beslutade socialutskottet den 19 mars 2019,
paragraf 73, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.
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§ 111

Dnr: NBGK 2018/0373

Svar på motion om ombyggnation av Öjersbogården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
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.
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§ 112

Dnr: NBGK 2019/0093

Svar på medborgarförslag om skate- och kickboardpark
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat, då det vid Mimerlavsområdet numera finns en
skateanläggning för ändamålet.
Sammanfattning
Norbergs kommun har tidigare fått ett medborgarförslag om att anlägga en skateoch 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.
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§ 113

Dnr: NBGK 2018/0227

Svar på medborgarförslag om samarbete/projekt som
medverkar till trygghet och säkerhet i Norberg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning
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.
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§ 114

Dnr: NBGK 2018/0247

Svar på återremitterat medborgarförslag om arrangemang av
en medeltidsmarknad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
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.
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§ 114, fortsättning
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 demokratioch 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.
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§ 115

Dnr: NBGK 2018/0014

Svar på återremitterat medborgarförslag om åtgärder för att
öka tryggheten i centrum
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
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 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.
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§ 115, fortsättning
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.
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§ 116

Dnr: NBGK 2018/0115

Svar på återremitterad motion om ökad trygghet i Norberg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad, då föreslagna insatser ryms i pågående
brottsförebyggande arbete.
Sammanfattning
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.
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§ 116, fortsättning
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.
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§ 117

Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2019-03-12
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
Sammanfattning
Protokollet från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 12 mars 2019
delges kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsutskottets ordförande Anna-Maria Muselli (S) ger en muntlig
rapport om utskottets sammanträde.
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§ 118

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
2019-03-11
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
Sammanfattning
Protokollet från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde den 11
mars 2019 delges kommunstyrelsen.
Peter Vidberg (DiN), ledamot i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet, ger en
muntlig rapport om utskottets sammanträde.
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§ 119

Allmänna utskottets sammanträde 2019-01-25 och 2019-01-29
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
Sammanfattning
Protokollet från allmänna utskottets/budgetberedningens sammanträde den 25 och
29 mars 2019 delges kommunstyrelsen.
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§ 120

Socialutskottets sammanträden 2019-02-19, 2019-03-19 och
2019-04-02
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollen och beslutet som har skickats till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Protokollen från socialutskottets sammanträden den 19 februari 2019, den 19 mars
2019 och den 2 april 2019 delges kommunstyrelsen.
Under sammanträdet den 19 mars 2019 beslutade socialutskottet att särskilt delge
kommunstyrelsen följande beslut för kännedom:
 SU § 49 – Utvärdering av projekt arbetstidsförkortning inom hemtjänsten.
Socialutskottets ordförande Eva Hölke (S) ger en muntlig rapport om utskottets
sammanträde.
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§ 121

Dnr: NBGK 2019/0057

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelandena.
Sammanfattning
Följande meddelanden delges kommunstyrelsen:
Ledningskontoret
 Muntlig rapport om strategiskt lokalförsörjningsprogram för Norbergs kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/Sveriges Kommuner och Landsting
 Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2018
Norra Västmanlands ekonominämnd
 Internkontrollplan för år 2019
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
 Revidering av prislista för återställningsarbeten
 Debitering för flytt av felparkerade fordon
Arbetsmiljöverket
 Besök för information om arbetsmiljöansvar, bokat till sammanträdet den 3 juni
2019
Länsstyrelsen i Västmanlands län
 Bidrag för utförande av huvudstudie vid det föroreningsskadade området
Thorshammars verkstad
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§ 122

Dnr: NBGK 2019/0003

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S)
Dnr
NBGK 2018/0415-8

Datum
Beslut
2019-02-06 Ordförandebeslut om deltagande i
utbildning och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst

Barn- och utbildningsutskottet
Dnr
Datum
Beslut
NBGK 2019/0003-14 2019-03-12 Redovisning av delegationsbeslut enligt
barn- och utbildningsutskottets beslut från
den 12 mars 2019, paragraf 29
HR-enheten
Dnr
Datum
Beslut
NBGK 2019/0003-15 2019-04-08 Sammanställning av anställningar av
tillsvidaretjänster samt månadsanställda
inklusive interna rekryteringar under
perioden 2019-01-01 – 2019-03-31
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§ 123

Dnr: NBGK 2018/0402

Svar på återremitterat ärendet om upphandlings- och
inköpssamverkan med Fagersta kommun
Kommunstyrelsens förslag till 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.
2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå
samverkan, i första hand via köp av tjänst.
Sammanfattning
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.
2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå
samverkan, i första hand via köp av tjänst.
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§ 123, fortsättning
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.
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