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Val av justerare och tid för justering av protokoll
Beslut
Kommunfullmäktige utser Olle Rahm (S) och Åsa-Lena Vestling (SD)
att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Till ersättare
utses Lars Gustafsson (PNF) och Fredrik Johansson (V). Justeringen
sker den 22 november klockan 16:30 hos kommunsekreteraren.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Medborgarförslag om "Policy för offentlig
utsmyckning och hantering av kommunens
konst"
Dnr NBGK 2018/0189

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lars Larsson och Marie-Louise Wallén Larsson har lämnat in ett
medborgarförslag där de föreslår vissa förändringar i kommunens policy
för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Medborgarförslag om hundrastgård från Djurens
röst
Dnr NBGK 2018/0332

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Peter Björnberg har, som företrädare för en grupp som kallar sig Djurens
röst, lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen bör inrätta en
hundrastgård centralt i Norberg.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Beslut om medborgarförslag - Seniorgård
Dnr NBGK 2018/0015

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller förslaget helt.
2. Ansvaret för genomförande ligger på socialutskottet
3. Socialutskottet ansvarar för att se till att lokalen på Resedan är
tillgänglig för seniorgård utan kostnadsökning.

Sammanfattning av ärendet
Inga-Stina Hesselius har den 8 januari 2018 lämnat in ett
medborgarförslag till kommunstyrelsen om att inrätta en seniorgård vid
Resedans matsal. Socialutskottet har yttrat sig över förslaget.

Kopia till:
Akten
Förslagsställare
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Beslut om medborgarförslag – Hälsobefrämjande
insatser för hemtjänstpersonal
Dnr NBGK 2017/0343

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Erik Karlsson har den 18 september 2017 lämnat in ett
medborgarförslag till kommunstyrelsen om hälsofrämjande insatser för
hemtjänstpersonalen. Socialutskottet har yttrat sig över förslaget.

Kopia till:
Akten
Förslagsställaren
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Norbergs kommun
Dnr NBGK 2018/0006

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Norbergs kommun.

Sammanfattning av ärendet
För perioden 1 januari-31 augusti redovisas ett överskott på 31,1 mkr,
vilket är väsentlig högre än helårsprognosen som visar på ett överskott
på 5,3 mkr. Vad gäller kommunfullmäktige beror skillnaden till största
del på att kostnaderna för Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
(NVK) är ojämnt fördelade över året och där en förhållandevis hög
andel av de beräknade kostnaderna kommer att belasta perioden
september-december. Samtliga utskott redovisar ett högre resultat i
delårsbokslutet än i prognosen för helåret. Årets resultat prognostiseras
till ett överskott om 5,3 mkr. Resultatet motsvarar 1,5 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Norra
Västmanlands ekonominämnd
Dnr NBGK 2018/0321

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Norra Västmanlands ekonominämnd.

Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat visar ett överskott på 850 tkr. För helåret
prognostiseras ett överskott på 619 tkr. Överskottet beror delvis på lägre
bemanning än beräknat. Med låg bemanning finns även svårigheter att
hinna med det planerade utvecklingsarbetet som framförallt blir lägre än
budgeterat. Enligt överenskommelse ska resultatet fördelas med 54,9%
till Fagersta och 45,1% till Norberg, vilket innebär en prognostiserat
återbetalning med 340 till Fagersta och 279 tkr till Norberg. Skillnaden
mellan periodens resultat och helårsprognosen beror främst på att de
beräknade kostnaderna för utvecklingsarbete väntas uppstå först i slutet
av året.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Västmanland-Dalarnas lönenämnd
Dnr NBGK 2018/0008

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Västmanland-Dalarnas lönenämnd.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarnas lönenämnd är en serviceorganisation som
hanterar löner för 5 kommuner och ett flertal kommunala bolag.
Nämnden har lämnat en delårsrapport som prognostiserar ett underskott
på -100 tkr för helåret.

Kopia till:
Akten
Västmanland-Dalarnas lönenämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd
Dnr NBGK 2018/0334

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Västmanlands-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Vid augusti månads utgång visar nämnden ett överskott med + 2928 tkr
när ett underskott för energi- och klimatrådgivning är borträknat med
cirka -87 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive
energirådgivning, ligger Avesta på + 804 tkr, Fagersta på + 1407 tkr samt
Norberg på + 717 tkr.

Kopia till:
Akten
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund
Dnr NBGK 2018/0293

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund.

Sammanfattning av ärendet
Resultatet per den 31 augusti före bokslutsdispositioner uppgår till plus
50 Mkr varav 34 Mkr härrör till Fagersta kommun och 16 Mkr härrör till
Norbergs kommun. Årets verksamhet uppvisar ett resultat före
bokslutsdispositioner på 2,6 Mkr. Efter ianspråktagande ur respektive
avsättning till resultatutjämnings-/investeringsfond för vatten och avlopp
i Fagersta och Norberg uppgår det justerade resultatet till 2,6 Mkr.
Genom återbetalning av medlemsbidrag med 2,3 Mkr till Fagersta
kommun och 0,3 Mkr till Norbergs kommun. Budgetavvikelsen på
NVK:s verksamheter exklusive finansförvaltning uppgår till 1,85 Mkr,
varav 1,75 och 0,1 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta respektive
Norbergs kommun. Finansförvaltningen ger en budgetavvikelse på 0,74
Mkr, varav 0,51 och 0,23 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta
respektive Norbergs kommun.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Hjälpmedelsnämnd
Dnr NBGK 2018/0208

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti 2018
för Hjälpmedelsnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti
månad är +6 369 tkr. Helårsresultatet prognosticeras till + 2 597 tkr.
Avvikelsen beror framförallt på högre volymökningar både för uthyrning
och försäljning samt statsbidrag för sysselsättningsåtgärd till en person
långt från arbetsmarknaden.

Kopia till:
Akten
Hjälpmedelsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 138

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Södra
Dalarnas räddningstjänstförbund
Dnr NBGK 2018/0345

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti 2018
för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund.

Sammanfattning av ärendet
Förbundet har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets
början 2 908 tkr. Efter beslut från förbundets medlemskommuner ska
eget kapital som överstiger 7% av balansomslutningen för föregående
verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna. Verkshetens
intäkter till och med den 31 augusti ligger totalt 1 839 tkr högre än
budget. Exklusive högre intäkter från medlemskommunerna för att täcka
pensionskostnadsökningen är förbundets intäkter 1 685 tkr högre än
budget. Exempel på avvikelser är bland annat intäkter från hjälp vid
räddningstjänst om 900 tkr. Vissa kostnader är högre än beräknat i
budget, bland annat reparation och underhåll och personalkostnad vid
släckhjälp under sommaren. På helåret prognosticeras ett överskott på
cirka 230 tkr.

Kopia till:
Akten
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Norra
Västmanlands utbildningsförbund
Dnr NBGK 2018/0363

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti 2018
för Norra Västmanlands utbildningsförbund.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands utbildningsförbund prognosticerar ett överskott om
1 500 tkr för helåret. För perioden januari-augusti redovisas ett överskott
på totalt 3,3 mkr inklusive SFI. Exklusive SFI bli överskottet 3,9 mkr.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands utbildningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Ordning för inkallande av ersättare
Dnr NBGK 2018/0329

Beslut
Följande ska gälla för inkallande av ersättare i nämnd eller styrelse
(inklusive utskott) där personliga ersättare inte har utsetts:
I första hand ska ersättare tjänstgöra från det parti som ledamoten har
blivit vald i den ordning som anges i fullmäktiges valprotokoll.
I andra hand tjänstgör ersättare från annat parti i följande ordning:
-

som ersättare för C kallas: L, M, PNF
som ersättare för DiN kallas: SD, S
som ersättare för L kallas: M, PNF, C, S
som ersättare för M kallas: PNF, C, L
som ersättare för PNF kallas: C, L, M
som ersättare för S kallas: V, L, C, M, PNF, DiN
som ersättare för SD kallas: DiN, M, PNF, L, C, V, S
som ersättare för V kallas: S, C, L, M, PNF, DiN, SD

Inom respektive parti inträder ersättare i den ordning de upptagits i
fullmäktiges valprotokoll.
För parti som saknar turordning gäller att ersättare inkallas i första hand
från det parti som ledamoten har blivit vald i den ordning som anges i
fullmäktiges valprotokoll. I andra hand kallas ersättare från andra partier
i den ordning de upptagits i fullmäktiges valprotokoll.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober utsåg partierna
vilka partier och i vilken ordning de ska ersätta vid frånvaro. Efter mötet
har önskemål kommit från ett parti om att revidera sin ordning för
ersättare varför ärendet behandlas på dagens möte.

Yrkanden
Anna Lindgren (DiN) föreslår att DiN ersätts av SD och sedan S.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Anna Lindgrens (DiN)
förslag och finner att kommunfullmäktige godkänner det.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Tillämpningsavtal för omställningsstöd och
pension för förtroendevalda, OPF-KL
Dnr NBGK 2018/0238

Beslut
Tillämpningsavtalet gällande OPF-KL för Norbergs kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
HR-enheten har lämnat in ett förslag på tillämpningsavtal för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, för
Norbergs kommun. HR-chef Sonja Eriksson medverkar på
sammanträdet och redogör för ärendet.
OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige den 6 oktober 2014,
paragraf 66. Till OPF-KL fordras tillämpningsanvisningar vars syfte är
att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL i Norbergs
kommun. Tillämpningsanvisningarna innehåller även en sammanfattning
av förmåner och villkor, till exempel finns omställningsstödet som
innefattar aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd.

Jäv
Johanna Odö (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Kopia till:
Akten
HR-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 142

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Skattesats för år 2019
Dnr NBGK 2018/0002

Beslut
Den kommunala skattesatsen för år 2019 fastställs till 22,66 kronor per
skattekrona, det vill säga oförändrad i förhållande till år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kapitlet 8 paragrafen i kommunallagen ska kommunstyrelsen
före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt
som ingår i preliminär skatt för inkomst under det följande året.
Kommunfullmäktige ska sedan besluta om skattesatsen innan november
månads utgång.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4
2017
Dnr NBGK 2017/0102

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut
för kvartal 4 2017, som lämnats till inspektionen för vård och omsorg,
IVO, samt kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet redovisar att för kvartal 4 2017 fanns det 3 icke
verkställda beslut att rapportera.

Kopia till:
Akten
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 144

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2
2018
Dnr NBGK 2018/0127

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut
för kvartal 2 2018, som lämnats till inspektionen för vård och omsorg,
IVO, samt kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet redovisar att för kvartal 2 2018 fanns det 3 icke
verkställda beslut att rapportera.

Kopia till:
Akten
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 145

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
för Kommuninvest
Dnr NBGK 2018/0148

Beslut
1. Norbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 7 maj 1993 (Borgensförbindelsen), vari Norbergs kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Norbergs kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Norbergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Norbergs kommun den 30 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar reglerar för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
3. Norbergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Norbergs kommun den 30 juni 2011, vari Norbergs kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö och kommunchef
Hannu Högberg utses att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har lämnat in en skrivelse om
borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest.
Norbergs kommun har som medlem i Kommuninvest ingått följande
avtal, som är giltiga i tio år och som nu behöver förlängas:
 Borgensförbindelse: Ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar i
Kommuninvest har tecknat borgensförbindelse.
 Regressavtal: Reglerar det inbördes ansvaret mellan kommunerna
om Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige



Sammanträdesdatum
2018-11-19

gentemot någon eller några av kommunerna enligt
borgensförbindelsen.
Garantiavtal: Medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat.

Kopia till:
Akten
Kommuninvest
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 146

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2019
Dnr NBGK 2018/0342

Beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 17:30 i
kommunhusets sessionssal följande datum:
Måndag den 4 mars 2019
Måndag den 17 juni 2019
Måndag den 30 september 2019
Måndag den 4 november 2019
Måndag den 9 december 2019
2. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 16:00 i
kommunhusets sessionssal följande datum:
Måndag den 6 maj 2019

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar 2019
för kommunfullmäktige.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 147

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och
avlopp i Bjurfors
Dnr NBGK 2017/0396

Beslut
Kommunfullmäktige utökar kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp i Bjurfors i enlighet med kartbilaga 1 och
fastighetsförteckning i bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större samman-hand för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse. Kommunen ska bestämma det
verksamhetsområde (VO) inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas. Detta enligt lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) § 6.
VA-situationen i Bjurfors är utredd av V-dala Miljö & Bygg. Vid
inventering och tillsyn upptäcktes att det i området finns flertalet
bristfälliga enskilda avloppsanläggningar och att det även funnits
problem med dricksvattnet som 2011 visat sig vara otjänligt på grund av
för höga halter av koliforma bakterier och E.koli. En UV-lampa används
sedan några år tillbaka som skyddsbarriär. Miljöenhetens bedömning är
att kommunal avloppsanslutning av fastigheterna i Bjurfors är det bästa
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt samt att avloppssituationen i området
skulle kunna falla inom ramen för kommunalt ansvar enligt 6 § i lagen
om allmänna vattentjänster.
Eftersom Bjurfors omnämns i översiktsplanen för Norberg som en ort
där man vill koncentrera bebyggelseutvecklingen anser Miljöenheten att
tillgång till gemensamma alternativt kommunala lösningar för avlopp och
vatten skulle underlätta vid bebyggelseutveckling i området. Efter
Miljöenhetens översyn av området och med anledning av
vattentjänstlagen har förslag för verksamhetsområde för vatten och
avlopp tagits fram.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Yrkanden
Anna Kramer (M) föreslår att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för att ett utökat uppdrag ska ges till Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund och Västmanland-Dalarnas
miljö- och byggnadsnämnd att föreslå lösningar för alla fastigheter inom
vattensamfälligheten. Norbergs kommun ska förverkliga planerna på 14
nya tomter i Bjurfors och dessa ska omfattas av uppdraget. Om så sker
kommer antalet anslutna fastigheter att öka med mer än 50 %, vilket
skulle minska finansieringsbehovet efter avdrag för anslutningsavgifter
och förbättra lönsamheten på hela investeringen.
Johanna Odö (S), Åsa Eriksson (S) och Tove Winqvist (S) föreslår bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Lars Gustavsson (PNF) föreslår bifall till Anna Kramers (M) förslag.

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

Omröstning
Votering begärs och ordförande föreslår att de som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och de som vill återremittera ärendet röstar nej.
Kommunfullmäktige godkänner förfarandet.
Ja-röster: Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Åsa-Lena Vestling
(SD), Tove Winqvist (S), Christer Wallin (S), Åsa Eriksson (S), Olle
Rahm (S), Fredrik Johansson (V), Dennis Östlund (SD), Sten Nordström
(S), Anna Lindgren (DiN), Ylva Lundquist (S), Thommy Ukkonen (S),
Karin Hurtig (V), Christoffer Vestling (SD), Annika Hedberg Roth (S),
Peter Björnberg (S), Elizabeth Pettersson (S), Torsten Jansson (S),
Anders Brunnberg (DiN), Peter Vidberg (DiN)
Nej-röster: Anna Kramer (M), Liane Blom (L), Göran Jansäter (C), PerArne Andersson (M), Torbjörn Mood (L), Stig Holmberg (C), Lars
Gustavsson (PNF), Veronika Persson (PNF)
Ordförande fastställer resultatet att 21 personer röstat ja medan 8
personer röstat nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2018-11-19

Reservationer
Anna Kramer (M), Liane Blom (L), Göran Jansäter (C), Per-Arne
Andersson (M), Torbjörn Mood (L), Stig Holmberg (C), Lars
Gustavsson (PNF), Veronika Persson (PNF) reserverar sig med följande
motivering: ”Underlaget för beslut är delvis föråldrat och inte längre
aktuellt. Skrivelsen från hösten 2016 tog inte hänsyn till att en del
fastigheter med vatten från samfälligheten inte skulle omfattas av
kommunalt VA. Något förslag till lösning finns inte heller i detta
underlag. Lagstiftningen avseende VA vid förtätad bebuggelse utanför
tätort är under prövning (2006:412) §6.
Tidpunkten för de kraftigt höjda anslutningsavgifterna har ett direkt
samband med VA i Bjurfors, men motivet till höjningen var att
avskräcka boende i byar som Bjurfors från att kräva kommunalt VA. I
det aktuella fallet handlar det om en påtvingad anslutning.
Hur ska vattenförsörjningen lösas för fastigheter inom samfälligheten
och som ligger utanför det tilltänkta verksamhetsområdet?
Kan miljön skyddas även vid en lokal lösning? Alternativet med högre
krav än normalt på enskilda avloppsanläggningar förespråkas inte,
varför? Ett kommunalt avlopp kan knappast anses 100 % säkert heller.
Har skyddet för miljön under anläggningstiden beaktats?
Eftersom en 50%-ig höjning av anslutningsavgifterna gjordes från
årsskiftet 2016-2017, har NVK försökt reducera dessa genom att beräkna
arealavgiften för den del av tomten som kan betraktas som trädgård. Är
detta rättssäkert? Kommer även de fasta avgifterna att beräknas på den
reducerade tomtytan? Vad händer om fastighetsägaren odlar upp den
undantagna delen av tomten? Hur behandlas andra husägare i Norberg?”

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 148

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Avgifter avseende serveringstillstånd och
tillsynsavgifter 2019
Dnr NBGK 2018/0308

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar avgifter avseende serveringstillstånd
och tillsynsavgifter för 2019. Nivån på avgifterna är oförändrad
jämfört med år 2018.
2. Kommunfullmäktige ger socialutskottet rätt att för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra avgifterna med en
procentsats som motsvarar den förändring i konsumentprisindex
(totalindex) som skett sedan senaste avgiftsändringen. Basmånad
för indexuppräkning är oktober år 2018.
3. Alkoholhandläggare bjuds in till nästa sammanträde för att
informera om hur taxor och avgifter tas fram.

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

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår i punkten 2 att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen rätt att besluta att ändra avgiften.
Åsa Eriksson (S) föreslår att till nästa kommunfullmäktigesammanträde
bjuder fullmäktige in alkoholhandläggare för att informera om hur taxor
och avgifter tas fram.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar först om förslaget i punkt 1 och
finner att kommunfullmäktige godkänner det. Därefter ställer han ÅsaLena Vestlings (SD) förslag mot kommunstyrelsens förslag i punkt 2 och
finner att kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag.
Slutligen frågar ordförande om Åsa Erikssons (S) förslag om att bjuda in
alkoholhandläggare till nästa sammanträde och finner att
kommunfullmäktige godkänner det.

Kopia till:
Akten
Alkoholhandläggare
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 149

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Södra
Dalarnas räddningstjänstförbund efter Pratima
Åslund (V)
Dnr NBGK 2018/0003

Beslut
1. Pratima Åslund (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund (V) har begärt att entledigas från uppdraget som ledamot
i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund.

Kopia till:
Akten
Pratima Åslund
Valpärmen
Lön
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 150

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Entledigande och fyllnadsval av revisor i Norra
Västmanlands utbildningsförbund efter Eva
Hölke (S)
Dnr NBGK 2018/0003

Beslut
Kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige i Skinnskattebergs
kommun att utse Karl-Henrik Hölke (S) till revisor för Norra
Västmanlands utbildningsförbund till dess att årsredovisning för år 2018
är granskad och godkänd.

Sammanfattning av ärendet
Eva Hölke (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som revisor för
Norra Västmanlands utbildningsförbund. Kommunfullmäktige ska
därför föreslå en ersättare som Skinnskattebergs kommunfullmäktige
formellt väljer.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår Karl-Henrik Hölke (S).

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

Kopia till:
Akten
Lön
Karl-Henrik Hölke
Valpärmen
Skinnskattebergs kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i
kommunstyrelsen efter John Ellard (DiN)
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar John Ellard (DiN) från sitt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Peter Vidberg (DiN) som ersättare i
kommunstyrelsen till det sammanträde då nyvalda
kommunfullmäktige gör nya val efter nästa val.

Sammanfattning av ärendet
John Ellard (DiN) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen, fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Anna Lindgren (DiN) föreslår Peter Vidberg (DiN).

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Anna Lindgrens (DiN)
förslag och finner att kommunfullmäktige godkänner det.

Kopia till:
Akten
Lön
Valpärmen
De valda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 152

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val av vice ordförande och andre vice ordförande i
kommunfullmäktige för mandatperioden
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Lars Gustavsson (PNF) till vice
ordförande för mandatperioden 15 oktober 2018 till och med 14
oktober 2022.
2. Kommunfullmäktige utser Åsa-Lena Vestling (SD) till andre vice
ordförande för mandatperioden 15 oktober 2018 till och med 14
oktober 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige utser förste vice och andre vice ordförande som
tillsammans med ordförande utgör kommunfullmäktiges presidium.
Förutom att kalla till och leda fullmäktiges sammanträden är det
presidiets uppgift att bereda revisionens budget.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 153

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val av revisorer för perioden 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige utser Lars Brandt (-) till revisor för perioden 20192022.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har till uppgift att granska styret av kommunen. De granskar
årligen delårsbokslut och årsredovisning, men kan också göra fördjupade
granskningar inom olika områden av intresse. Revisionen består av 5
ledamöter som inte ska ha politiska uppdrag inom nämnder och styrelser
de har uppsiktsplikt över. Vid sammanträdet den 15 oktober bordlades
frågan om ett mandat som revisor.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 154

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val av rådsledamöter till Mälardalsrådet 2019-2023
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Marianne Ångström (S) och Anna
Kramer (M) till ledamöter i Mälardalsrådet från och med
rådsmöte 2019 intill rådsmöte 2023.
2. Kommunfullmäktige utser Johanna Odö (S) och Torbjörn Mood
(L) till personliga ersättare i Mälardalsrådet från och med
rådsmöte 2019 intill rådsmöte 2023.

Sammanfattning av ärendet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen i frågor om regional
utveckling för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen och
en mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
De valda
Mälardalsrådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val av ledamöter, ersättare och presidium till
valnämnden
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer till valnämnden till och
med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige förrättar val efter
nästa val:
Ledamöter:
Olle Rahm (S), ordförande
Torbjörn Mood (L), vice ordförande
Bertil Foss (PNF)
Per-Arne Andersson (M)
Agneta Wennerström (C)
Åsa-Lena Vestling (SD)
Lennart Skansfors (DiN)
Anita Bergman (V)
Ersättare:
Eva Hölke (S)
Mimmi Wallin (L)
Gustav Gustavsson (PNF)
Anna Kramer (M)
Stig Holmberg (C)
Carolina Wallin (SD)
Ingrid Filipsson (DiN)
Jonas Calander Murray (V)

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens främsta uppgift är att se till att val till riksdag, landstingsoch kommunfullmäktige samt Europaparlament genomförs. I
valnämnden representeras varje parti som finns i kommunfullmäktige av
en ledamot och en ersättare. Med anledning av ny mandatperiod behöver
en ny valnämnd väljas.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-11-19

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 156

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val av överförmyndare och ersättare för 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Till överförmyndare under perioden 2019-2022 utses Ingrid
Hellström (S).
2. Till ersättare för överförmyndaren under perioden 2019-2022
utses Putte Dahlström (PNF).

Sammanfattning av ärendet
Enligt föräldrabalken ska det i varje kommun finnas en överförmyndare
eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över
förmyndare, förvaltare och gode män. Från och med 1 januari 2015
samverkar Norberg med Avesta och Hedemora i ett gemensamt
överförmyndarkansli. Överförmyndaren i varje kommun utses av
respektive kommunfullmäktige och står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Västmanland-Dalarnas överförmyndarsamverkan
Länsstyrelsen
Västmanlands tingsrätt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Till gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2019-2022
utses:
1. För tätortsförhållanden: Gunilla Persson (S), Anders Brunnberg
(DiN) och Stefan Holm (DiN)
2. För landsbygdsförhållanden: Per-Arne Andersson (M) och
Mattias Björlestrand (C)

Sammanfattning av ärendet
Vid fastighetsbildningsförrättning består lantmäterimyndigheten av en
förrättningslantmätare. Dessutom skall två gode män ingå i myndigheten
när förrättningslantmätaren finner att det behövs eller när sakägare begär
det. Gode män utses genom val av kommunfullmäktige och ska ha
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbrukseller skogsbruksfrågor.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
De valda
Länsstyrelsen
Lantmäteriet

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 158

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val av revisorer till fonder 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Henning Bask (S) till revisor för
stiftelsen John Bromans fond år 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige väljer Lars Persson (PNF) som ersättande
revisor för John Bromans fond år 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun förvaltar John Bromans fond som delar ut stipendier
till ungdomar under 20 år som går en hantverks- eller praktisk
yrkesutbildning. Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod
revisorer som ska granska verksamheten.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 159

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till uppdrag inom Thorshammars Werkstad
AB från och med ordinarie stämma 2019 intill
ordinarie stämma 2023
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Elizabeth Pettersson (S) till ordinarie
röstombud och Anders Brunnberg (DiN) till ersättande
röstombud i Thorshammars Werkstads AB från och med
ordinarie stämma 2019 intill ordinarie stämma 2023.
2. Kommunfullmäktige utser Niklas Johansson (S), Per-Arne
Andersson (M) och Torbjörn Norgren (PNF) till ledamöter och
Sten Nordström (S), Lars Persson (PNF), Peter Vidberg (DiN)
till personliga ersättare i styrelsen för Thorshammars Werkstads
AB från och med ordinarie stämma 2019 intill ordinarie stämma
2023.
3. Kommunfullmäktige utser Liane Blom (L) till revisor för
Thorshammars Werkstads AB från och med ordinarie stämma
2019 intill ordinarie stämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB registrerades 1876 och är ett av Sveriges
äldsta aktiebolag. Den nuvarande verkstadsbyggnaden uppfördes 1887.
1983 stängdes verkstaden för gott.
Thorshammars Verkstad är nu byggnadsminne och ska på sikt bli ett
levande arbetslivsmuseum där maskinerna i verkstaden, med sin remdrift
i taket, drivs med den ursprungliga kraftkällan, vattenturbinen i fallet.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Thorshammars Werkstads AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

45(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 160

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Nominering av vigselförrättare
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar följande personer som
borgerliga vigselförrättare för perioden 2019-2022:
-

Sten Nordström och Åsa Eriksson föreslås får förnyat
förordnande

-

Johanna Odö, Anna Kramer, Mattias Björlestrand och Åsa-Lena
Vestling föreslås som nya vigselförrättare

Sammanfattning av ärendet
Vigselförrättare är i Sverige en person med befogenhet att förrätta
juridiskt giltiga äktenskap. En borgerlig vigselförrättare utses av
länsstyrelsen efter förslag från kommunerna och uppdraget gäller under
fyra år. En vigselförrättare har rätt till ersättning för sitt arbete.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Länsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

46(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 161

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till förbundsdirektionen inom
kommunalförbundet VafabMiljö 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Peter Björnberg (S) till ledamot i
direktionen för VafabMiljö för mandatperioden 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige utser Åsa-Lena Vestling (SD) till ersättare i
direktionen för VafabMiljö för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i
Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Förbundet
arbetar med avfallshantering och återvinning. VafabMiljö arbetar även
med att transportera avfall från industrier och företag, avfallsrådgivning,
information, insamling, transport, sortering, återvinning, energiutvinning,
biologisk behandling, kompostering, rötning och deponering.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
VafabMiljö

Justerare

Utdragsbestyrkande

47(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 162

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till uppdrag inom Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Christer Wallin (S), Ylva Lundqvist
(S) och Per-Arne Andersson (M) till ledamöter i direktionen för
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund för perioden
2019-2022. Christer Wallin (S) nomineras till vice ordförande för
samma period.
2. Kommunfullmäktige utser Elizabeth Pettersson (S), Åsa-Lena
Vestling (SD) och Liane Blom (L) till ersättare i direktionen för
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund för perioden
2019-2022.
3. Frågan om förslag till revisorer för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund bordläggs till kommande sammanträde.
4. Sten Nordström (S) och Lars Gustavsson (PNF) utses att bereda
revisionens budget.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, som förkortas NVK, är
ett kommunalförbund där medlemmarna är Fagersta och Norbergs
kommuner. Huvudkontoret finns i Fagersta med ett platskontor i
Norberg. Förbundet ansvarar för driften av fastigheter, bostäder, gator
och vägar, renhållning, vatten och avlopp, parker, skogar,
fritidsanläggningar, IT och lokalvård.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

48(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

49(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 163

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till uppdrag inom Norra Västmanlands
utbildningsförbund 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund är ett förbund mellan Fagersta,
Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Förbundet har en egen
politisk styrelse, kallad förbundsdirektion. Förbundet ansvarar för
medlemskommunernas gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning. Vuxenutbildningen består av olika skolformer:
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare samt särvux. Förbundet är
också huvudman för regionens Lärcentra.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

50(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 164

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till uppdrag inom Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Olle Rahm (S) och Torbjörn Mood
(L) till ledamöter i direktionen för Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund 2019-2022. Olle Rahm (S) nomineras till
ordförande.
2. Kommunfullmäktige utser Eva Pålsson (S) och Lars Gustavsson
(PNF) till ersättare i direktionen för Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund 2019-2022.
3. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om revisor för Södra
Dalarnas räddningstjänstförbund till kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund mellan
Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg. Förbundet har en egen
politisk styrelse, kallad förbundsdirektion.
Förbundet ansvarar för medlemskommunernas räddningstjänst, men
arbetar även med skadeförebyggande verksamhet och för att
kommunmedborgarna ska känna sig trygga.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

51(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 165

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till Norra Västmanlands samordningsförbund
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Daniel Dahlin (S) till ledamot i Norra
Västmanlands Samordningsförbund för perioden 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige utser Karin Hurtig (V) till ersättare i Norra
Västmanlands Samordningsförbund för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett politiskt och finansiellt
förbund inom rehabiliteringsområdet.
Medlemmar i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Region Västmanland samt kommunerna Fagersta, Hallstahammar,
Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. Förbundet arbetar för
att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom
rehabiliteringsområdet.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Norra Västmanlands samordningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

52(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 166

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Tove Winqvist (S) och Göran Jansäter
(C) till ledamöter i Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd 2019-2022. Tove Winqvist (S) nomineras till
ordförande.
2. Kommunfullmäktige utser Per-Erik Vik (V) och Eddie
Lundeqvist (SD) till ersättare Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd är ett samarbete
mellan kommunerna Avesta, Fagersta och Norberg.
Nämnden fattar beslut och är ansvarig för frågor som handlar om miljö,
bygg, fysisk planering, kartor och mätning med mera.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

53(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 167

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till Norra Västmanlands ekonominämnd 20192022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Johanna Odö (S) till ledamot i Norra
Västmanlands ekonominämnd 2019-2022. Johanna Odö (S)
nomineras även till ordförande.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd är ett samarbete mellan Fagersta
och Norbergs kommuner. Nämnden ansvarar över kommunernas
ekonomiadministration. Syftet med en gemensam ekonomiorganisation
är att nå samordningsfördelar i form av ett gemensamt användande av
personal, system och licenskostnader. Samarbetet är också ett sätt att
säkra kompetens, kvalitet och utveckling samt att minska sårbarheten
inom nämndens ansvarsområde. Det gemensamma ekonomikontoret har
sitt säte i Fagersta.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

54(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 168

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till Västmanland-Dalarnas lönenämnd 20192022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Johanna Odö (S) till ledamot i
Västmanland-Dalarnas lönenämnd 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om ersättare till
kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam nämnd för Fagersta,
Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.
Nämnden ansvarar för lönefrågorna i samtliga kommuner och ingår i
Norbergs kommuns politiska organisation.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda

Justerare

Utdragsbestyrkande

55(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 169

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Eva Hölke (S) till ledamot i
hjälpmedelsnämnden för perioden 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige utser Kibbe Larsson (V) till ersättare i
hjälpmedelsnämnden för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för
hjälpmedelsfrågor mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanlands län. Nämnden ansvarar för att samordna hanteringen av
hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Hjälpmedelsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

56(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 170

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till strategisk regional beredning
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Johanna Odö (S) till ledamot i
strategisk regional beredning för perioden 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Kramer (M) till ersättare i
strategisk regional beredning för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Strategisk regional beredning ansvarar för att samråda, samordna och
lämna förslag i frågor som är strategiska och viktiga för regionens
utveckling inom områden som regionen ansvarar för eller i de frågor
som har betydelse för Västmanlands utveckling och där regionen och
kommunerna har sina respektive ansvarsområden. Det kan till exempel
handla om frågor som rör avtal och policyer inom hälso- och sjukvården.
Strategisk regional beredning ska vidare vara ett forum för omvärlds- och
intressebevakning inom kommunerna och regionen. Beredningen arbetar
också med regionalt utvecklingsprogram, länsplan för regional
transportinfrastruktur, regionalt tillväxtprogram, regional kulturplan,
kollektivtrafik, folkhälsopolicy och gemensamma EU-frågor.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Strategisk regional beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande

57(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 171

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Nominering till Intresseföreningen Bergslaget
2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Eva Hölke (S) till kommunens
representant i Intresseföreningen Bergslaget för åren 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige utser Jonas Calander Murray (V) till
ersättare för kommunens representant i Intresseföreningen
Bergslaget för åren 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för
samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området
Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete
vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och
bidra till en positiv utveckling av Bergslagen. Totalt har föreningen 27
medlemmar i fem län som tillsammans arbetar för att öka Bergslagens
attraktivitet.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Intresseföreningen Bergslaget

Justerare

Utdragsbestyrkande

58(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 172

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till Kommuninvest ekonomisk förening från
och med ordinarie stämma 2019 intill ordinarie
stämma 2023
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande representant/röstombud och
ersättare samt nominerar styrelseledamot till Kommuninvest ekonomisk
förening från och med ordinarie stämma 2019 intill ordinarie stämma
2023:
1. Röstombud: Jimmy Fredriksson (S)
2. Ersättare för röstombud: Per-Arne Andersson (M)
3. Nomineras till Kommuninvests styrelse: Per-Arne Andersson
(M)

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest är ett svensk kommunalägt kreditmarknadsbolag som
erbjuder svenska kommuner och landsting finansieringslösningar i form
av lån och finansiell rådgivning.
Kommuninvest består av två samordnade enheter: Kommuninvest
ekonomisk förening utgör ägarorganisationen och är en frivillig
medlemssamverkan öppen för samtliga Sveriges kommuner och
landsting. Kommuninvest i Sverige AB är föreningens
kreditmarknadsbolag som erbjuder medlemmarna krediter och finansiell
rådgivning.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

59(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Kommuninvest

Justerare

Utdragsbestyrkande

60(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 173

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till Coompanion Västmanland från och med
ordinarie stämma 2019 intill ordinarie stämma
2023
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande röstombud och ersättare till
Coompanion Västmanland från och med ordinarie årsstämma 2019 intill
ordinarie årsstämma 2023:
1. Röstombud: Marianne Ångström (S)
2. Ersättare för röstombud: Veronika Persson (PNF)

Sammanfattning av ärendet
Coompanion Sverige Ekonomisk förening arbetar övergripande
nationellt med påverkansarbete och synliggörande av
tillsammansföretagandet. Medlemmar är landets 25 regionala
Coompanion som finns i samtliga län i Sverige. Dessa är självständiga
ekonomiska föreningar som ägs regionalt. Coompanion som helhet har
cirka 900 medlemmar. Bland dessa finns små och stora kooperativa
företag eller ekonomiska föreningar, kommuner, studieförbund, forskare
med mera.
Coompanion ger bland annat kostnadsfri företagsrådgivningen för de
som vill starta företag tillsammans och finansieras till två tredjedelar
regionalt av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter och medel
från Europeiska unionen. Staten genom Tillväxtverket står för en
tredjedel. Verksamheten drivs utan enskilt vinstintresse.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

61(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-19

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Coompanion Västmanland

Justerare

Utdragsbestyrkande

62(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 174

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Val till Norbergs Järnväg AB
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige nominerar Ulf Olofsson (S) som ordinarie ledamot
och Jon Ashbourne (V) som ersättare till bolagsstyrelsen för
mandatperioden 2019-2022 samt utser Johanna Odö (S) som röstombud
och Mattias Björlestrand (C) som ersättare för denne, att företräda
kommunen vid kommande årsstämmor.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs Järnväg AB ska genom avtal med Trafikverket överta
infrastrukturförvaltningen av spåret mellan Snyten och Kärrgruvan samt
anslutande spår i området att användas till gods- och museitrafik.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Norbergs Järnväg AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

63(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 175

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Motion från (L) om lokalt kollektivavtal för lärare
Dnr NBGK 2018/0372

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om att upprätta ett lokalt
kollektivavtal för lärare där hon föreslår:
- Att ett lokalt kollektivavtal ska upprättas. Detta kommer sedan
att kunna kommuniceras utåt och marknadsföras så att lärarna
vet vad de tackar ja till om de söker sig hit
- Att avtalet skapas i samarbete mellan arbetsgivare och
arbetstagare
- Att lärarnas arbetsuppgifter ska i huvudsak ägnas åt undervisning
och för- och efterarbete av denna
- Att en prioriteringslista vad gäller arbetsuppgifter ska upprättas
- Att det införs en ny arbetskategori i form av lärarassistenter.
Denna yrkeskategori kan ha lägre betalt vilket frigör ett utrymme
för att höja lärarnas löner. Tanken är att det som inte kräver
högskoleutbildning kan skötas av andra. Yrkeskategorin ska
också ha en tydlig arbetsbeskrivning.
- Att avtalet ska vara tydligt vad gäller arbetsmiljöfrågor samt
prioritera dessa högt
- Att avtalet möjliggör för lärare att få välja mellan ferietjänst eller
semestertjänst på årsbasis. Detta underlättar för undervisning vid
lov samt skapar större valfrihet för lärarna.
- Att avtalet möjliggör för de lärare som nästan är klara med sin
utbildning, att läsa klart på arbetstid

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

64(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 176

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Motion från (L) om Öjersbo
Dnr NBGK 2018/0373

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om behovet av boenden och
lokaler i samband med att Öjersbogården ska renoveras. Förslag till
beslut är:
-att Öjersbo byggs om så att det kan bilda servicelägenheter till äldre,
LSS-boende för de invånare med sådant behov, korttidsplatser samt
eventuellt en förskola.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

65(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 177

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige tar del av meddelandena.

Sammanfattning av ärendet
Skriftliga meddelanden till kommunfullmäktige för kännedom:
- Generellt årshjul för kommunledningen
- Budgetuppföljning per den sista september med helårsprognos

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

66(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 178

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Information från samverkansorgan
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges förtroendevalda ges tillfälle att lämna aktuell
information från samverkansorganen.
- Ingen information att lämna.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

67(68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 179

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Information från kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Odö (S) berättar att en utvärdering av verksamheten med
fritidscoacher har redovisats på allmänna utskottet. Hon berättar vidare
att det samarbete kring upphandling som funnits med Avesta kommun
kommer upphöra eftersom Avesta kommer ingår i
upphandlingssamverkan med andra kommuner i Dalarna. Odö berättar
att diskussioner pågår med polisens kontaktcenter om att utöka
verksamheten.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

68(68)

