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§ 180

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Val av justerare och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunfullmäktige utser Daniel Dahlin (S) och Anna Kramer (M) att tillsammans
med ordförande justera dagens protokoll. Protokollsjusteringen sker hos
kommunsekreteraren den 20 december klockan 15:00. Till ersättare att justera utses
Lars Gustafsson (PNF) och Sophie Murray (V).

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med gjorda ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet Val av stämmoombud till förbundsstämman för Västmanlands kommuner
samt Motion om användande av cykelhjälm läggs till dagordningen. Ärendet
Avskrivnings- och driftkostnader för Frida Hansdotter Arena flyttas upp i
dagordningen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Medborgarförslag - För Norberg i tiden - än tydligare
direktoffentliggörande av kommunfullmäktiges
sammanträden genom webbsändning mm
Dnr NBGK 2018/0392

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Staffan Mood har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår:
- 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, t ex kommunala offentliga möten, informationer eller
debatter i särskilda frågor

Kopia till:
Akten
Förslagsställare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Beslut om medborgarförslag gällande buss till Norbergs
föreningar med flera
Dnr NBGK 2018/0046

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, med motivering av nedan angivna
utmaningar.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs brottarklubb har lämnat in med ett medborgarförslag om att kommunen
borde införskaffa en buss för föreningar att låna när det reser på tävlingar eller
andra evenemang utanför kommunen.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig i ärendet och beslutade
den 12 september 2018, paragraf 75, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare
till kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. Detta med motivering av
följande utmaningar:
a.
Föreningarna kommer att vara intresserade av att låna bussen
samtidigt. Hur gör vi det rättvist?
b.
Administration av utlåning av buss. Bussen behöver oftast användas
på helg då kommunen har minimalt med personal i tjänst. Om bussen
lånas ut innan helgen och lämnas tillbaka efter så kan den endast
användas av en förening.
c.
Försäkringar, då kommunen äger bussen, men den körs av andra.
d.
Eventuell konkurrens mot det privata näringslivet.

Kopia till:
Akten
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 184

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Avskrivnings- och driftkostnader för Frida Hansdotter
Arena
Dnr NBGK 2017/0295

Beslut
Frida Hansdotter Arena avskrivs enligt alternativ fyra, det vill säga att 18,6 miljoner
kronor investeras medan 25 miljoner kronor direktavskrivs.

Sammanfattning av ärendet
Den 23 januari 2017, paragraf 8, beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund, NVK, att slutföra upphandlingen av den
arena som senare kom att döpas till Frida Hansdotter Arena. Vidare beslutade
kommunfullmäktige att hallbyggnationen ska finansieras med minst 20 miljoner
kronor via eget kapital medan resterande del finansieras genom lån.
När hallbyggnationen började bli klar försommaren år 2018 fanns en bild av den
totala kostnaden för projektet. Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2018,
paragraf 55, om en avskrivningsmodell på hela beloppet. Ärendet togs upp av
kommunfullmäktige den 27 augusti 2018, paragraf 84, som beslutade att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för utredning av intäkternas påverkan på
driftkostnaden.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, och ledningskontoret har lämnat in
tjänsteskrivelser i ärendet. I dessa redogörs för totalkostnader innehållande drift-,
kapital- och städkostnader.
NVE yttrar sig inte i frågan om intäkternas påverkan på driftkostnaderna men har
tidigare fått frågan om hur olika avskrivningsmodeller påverkar kostnaderna för
driften. NVE har redovisat tre modeller och även föreslagit vilken modell Norbergs
kommun ska använda. Frågan har även lyfts om att lägga till ytterligare ett alternativ,
som kallas alternativ fyra. Verksamheten som ansvarar för hallen och belastas av
hyreskostnaden har blivit kompenserad i budget för alternativ nummer tre.
NVE har jämfört alternativen och sammanfattar dem enligt följande:
·
Alternativ ett blir 723 911 kronor billigare.
·
Alternativ två blir 1 879 414 kronor billigare.
·
Alternativ tre är kostnadsneutralt.
·
Alternativ fyra blir 1 017 726 kronor billigare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Johanna Odö (S) och Karin Hurtig (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag,
det vill säga alternativ fyra.
Anna Kramer (M), Lennart Skansfors (DiN), Lars Gustafsson (PNF) föreslår bifall
till alternativ tre.

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

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Ordförande Sten Nordström (S) föreslår
omröstningsförfarande att de som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och
de som röstar för Anna Kramers (M) med fleras förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige godkänner förfarandet.
Resultatet blev 16 ja-röster och 14 nej-röster som fördelade sig enligt nedan:
Ja-röster
Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Christer Wallin (S), Olle Rahm (S), Fredrik
Johansson (V), Marianne Ångström (S), Sten Nordström (S), Ylva Lundquist (S),
Thommy Ukkonen (S), Karin Hurtig (V), Annika Hedberg Roth (S), Peter
Björnberg (S), Elizabeth Pettersson (S), Torsten Jansson (S), Daniel Dahlin (S),
Sophie Murray (V)
Nej-röster
Lennart Skansfors (DiN), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF), Liane Blom
(L), Christer Filipsson DiN), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson (M),
Veronika Persson (PNF), Christoffer Vestling (SD), John Ellard (DiN), Torbjörn
Mood (L), Stig Holmberg (C), Eddie Lundeqvist (SD), Anders Brunnberg (DiN)
Ordförande förklarar därmed att kommunstyrelsens förslag har bifallits.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Lennart Skansfors (DiN), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF), Liane Blom
(L), Christer Filipsson DiN), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson (M),
Veronika Persson (PNF), Christoffer Vestling (SD), John Ellard (DiN), Torbjörn
Mood (L), Stig Holmberg (C), Eddie Lundeqvist (SD) och Anders Brunnberg (DiN)
reserverar sig till förmån för alternativ tre.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Allmänhetens frågestund med anledning av budget
Dnr NBGK 2018/0002

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten inbjuds att ställa frågor till kommunfullmäktige med anledning av
budgeten för 2019 med plan för 2020-2021.
Inga frågor ställs från allmänheten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 186

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Norbergs kommuns budget för 2019 med plan för 2020
och 2021
Dnr NBGK 2018/0002
Ajournering: 17:21-17:36 och 17:39-17:49

Beslut
1. Kostenheten flyttas organisatoriskt från sektor barn- och utbildning till
ledningskontoret.
2. Bemanningsenheten flyttas organisatoriskt från sektor social till
ledningskontoret.
3. Taxan för vatten och avlopp fryses på nuvarande nivå.
4. Resultatmål fastställs till 1 134 000 kronor för år 2019. För åren 20202021 fastställs resultatmålet till 2,0 procent av skatter och statsbidrag.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Norra Västmanlands ekonominämnd
har rätt att under år 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.
Kommunstyrelsens driftbudget
6. Allmänna utskottet tilldelas:
 1 132 000 kronor åren 2019-2021 för flytt av bemanningsenheten.
 350 000 kronor år 2019, 360 000 kronor år 2021 och 370 000 kronor år
2021 för försäkringar.
 50 000 kronor åren 2019-2021 för GDPR.
Allmänna utskottets ram minskas:
 Anslaget för utvecklingsmedel minskas med 500 000 kr åren 2019-2020
och budgeteras till 800 000 kronor år 2019,
1 400 000 kronor år 2020 och 1 900 000 kronor år 2021.
 Extratjänster budgeteras till 400 000 kronor år 2019.
Detta innebär att allmänna utskottet tilldelas anslag på 14 908 000 kronor år
2019, 14 647 000 kronor år 2020 och 15 377 000 kronor år 2021.
7. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tilldelas:
 250 000 kronor åren 2019-2021 för underhåll avseende kulturmiljövård.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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400 000 kronor åren 2019-2021 för städkostnad av Frida Hansdotter
Arena.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets ram minskas med:
 1 018 000 kronor för lägre hyra av Frida Hansdotter Arena
Detta innebär att demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tilldelas ett
anslag på 15 943 000 kronor år 2019, 15 792 000 kronor år 2020 och 15 971
000 kronor år 2021.
8. Socialutskottet tilldelas:
 2 075 000 kronor år 2020 och 4 150 000 kronor år 2021 för drift av LSSboende.

450 000 kronor åren 2019-2020 för personalutbildning
(omställningsfonden).
 250 000 kronor åren 2019-2021 för köp av utbildningsplatser på
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU.
Socialutskottets ram minskas:
 700 000 kronor åren 2019-2021 för flytt av bemanningsenheten.
Detta innebär att socialutskottet tilldelas anslag på 136 379 000 kronor år
2019, 140 145 000 kronor år 2020 och 143 394 000 kronor år 2021.
9. Barn- och utbildningsutskottets ram minskas:
 432 000 kronor åren 2019-2021 för flytt av bemanningsenheten.
Detta innebär att barn- och utbildningsutskottet tilldelas anslag på 107 350
000 kronor år 2019, 105 341 000 kronor år 2020 och 103 724 000 kronor år
2021.
Kommunfullmäktiges driftbudget
10. Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, tilldelas anslag på 34 984
000 kronor år 2019, 36 101 000 kronor år 2020 och 37 223 000 kronor år
2021.
11. För SFI-undervisning (svenska för invandrare) tilldelas Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, NVU, anslag på 1 007 000 kronor år 2019, 1 040 000
kronor år 2020 och 1 073 000 kronor år 2021.
12. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, tilldelas anslag på 14
232 000 kronor år 2019, 14 694 000 kronor år 2020 och 15 159 000 kronor
år 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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13. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, SDR, tilldelas anslag inräknat
IVPA på 5 648 000 kronor år 2019, 5 831 000 kronor år 2020 och 6 016 000
kronor år 2021.
14. Till kollektivtrafik anslås 2 767 000 kronor år 2019, 2 864 000 kronor år
2020 och 2 961 000 kronor år 2021.
15. Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd tilldelas anslag på 3 328
000 kronor år 2019, 3 436 000 kronor år 2020 och 3 544 000 kronor år 2021.
16. Västmanland-Dalarnas lönenämnd tilldelas anslag på 1 153 000 kronor år
2019, 1 153 000 kronor år 2020 och 1 188 000 kronor år 2021, varav 45 000
kronor år 2019, 9 000 kronor år 2020 och 9000 år 2021 avser införande av
anställningsguiden.
17. Norra Västmanlands ekonominämnd, NVE, tilldelas anslag på 4 224 000
kronor år 2019, 4 361 000 kronor år 2020 och 4 499 000 kronor år 2021.
18. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas anslag på 156 000 kronor
år 2019, 162 000 kronor år 2020 och 169 000 kronor år 2021.
19. Upphandlingsenheten tilldelas anslag på 717 000 kronor år 2019, 741 000
kronor år 2020 och 764 000 kronor år 2021.
20. Överförmyndaren tilldelas anslag på 413 000 kronor år 2019, 428 000
kronor år 2020 och 442 000 kronor år 2021.
Investeringsbudget
21. Investeringsbudgeten fastställs till summan av resultatmål och
avskrivningar. Det innebär en investeringsbudget om totalt 12 315
000 år 2019, 12 315 000 år 2020 och 12 315 000 år 2021 som tilldelas
enligt följande:
 Kommunfullmäktige/Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund tilldelas 11 315 000 år 2019, 11 315 000
år 2020 och 11 315 000 år 2021.
 Allmänna utskottet tilldelas 500 000 år 2019, 500 000 år 2020 och
200 000 år 2021.
 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tilldelas 100 000 år
2019, 100 000 år 2020 och 400 000 år 2021.
 Barn- och utbildningsutskottet tilldelas 75 000 år 2019, 325 000 år
2020 och 75 000 år 2021.
 Socialutskottet tilldelas 325 000 år 2019, 75 000 år 2020
och 325 000 år 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Finansförvaltningens driftbudget
 Anslaget för extra underhåll till Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund, NVK, utgår år 2020-2021
 Centralt anslag för löneökningar sänks år 2019-2021 med 768 000 kr per år
 Centralt anslag för löneökningar sänks år 2020-2021 med 759 000 kr per år
 Centralt anslag för löneökningar sänks år 2021 med 911 000 kronor per år
 Skatteunderlagsprognos förändras utifrån den övergångsbudget och
skatteintäkter minskar med 300 000 kr år 2019, 2 600 000 kr år 2020 och
2 700 000 kr år 2021

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för åren 2019-2021 för kommunens utskott och
samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna utskottets
sammanträde den 21 och 23 mars 2018, § 14. Vid allmänna utskottets sammanträde
den 29 augusti och 5 september fastställdes förslag till budget för 2019-2021 samt
uppdrag med anledning av budget. Kommunstyrelsen lämnade vid sitt sammanträde
den 1 oktober 2018 § 118 ett förslag till fullmäktige.

Yrkanden
Johanna Odö (S) föreslår att extra underhåll till NVK tas bort även år 2020 och
2021. Bidraget till Norra Västmanlands samordningsförbund sänks med 45 000
kronor per år. Avsättningen till den centrala lönepotten enligt SKLs beräkningar
bedöms för hög och anpassas till relevant nivå åren 2019-2021. Budgeten anpassas
efter den nya skatteunderlagsprognosen från november och den övergångsbudget
som är lagd. Med anledning av avskrivning av en del av värdet på Frida Hansdotter
Arena minskar hyran för hallen preliminärt med 1 018 000 kronor, vilket motsvarar
minskat anslag för barn- och utbildningsutskottet år 2019-2021. Resultatmålet
fastställs till 1 134 000 kronor för år 2019.
Lars Gustafsson (PNF) yrkar återremiss gällande kostenhetens flytt till
ledningskontoret.
Fredrik Johansson (V) föreslår bifall till Johanna Odös (S) förslag.
Christer Filipsson (DiN) föreslår att budgeten ska fastställas med 2% överskott som
resultatmål. Det ska finansieras genom minskad ram med 1,5 miljoner för
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd, minskad ram med 4,0 miljoner
kronor för Norra Västmanlands kommunalteknikförbund och minskad ram med 1,3
miljoner kronor demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anna Kramer (M), Liane Blom (L), Lars Gustafsson (PNF), Stig Holmberg (C) och
Eddie Lundeqvist (SD) föreslår bifall till Christer Filipssons (DiN) förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) ställer Johanna Odös (S), med bifallsyrkande av
Fredrik Johansson (V), förslag mot Christer Filipssons (DiN) med fleras förslag.
Efter att ordförande Sten Nordström (S) har bedömt att Johanna Odös (S) förslag
har bifallits begärs omröstning.
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om punkt 1 gällande kostenheten ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att frågan ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Ordförande Sten Nordström (S) föreslår
omröstningsförfarande att de som röstar för Johanna Odös (S) förslag röstar ja och
de som röstar för Christer Filipssons (DiN) förslag röstar nej. Kommunfullmäktige
godkänner förfarandet.
Resultatet blev 16 ja-röster och 14 nej-röster som fördelade sig enligt nedan:
Ja-röster
Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Christer Wallin (S), Olle Rahm (S), Fredrik
Johansson (V), Marianne Ångström (S), Sten Nordström (S), Ylva Lundquist (S),
Thommy Ukkonen (S), Karin Hurtig (V), Annika Hedberg Roth (S), Peter
Björnberg (S), Elizabeth Pettersson (S), Torsten Jansson (S), Daniel Dahlin (S),
Sophie Murray (V)
Nej-röster
Lennart Skansfors (DiN), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF), Liane Blom
(L), Christer Filipsson DiN), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson (M),
Veronika Persson (PNF), Christoffer Vestling (SD), John Ellard (DiN), Torbjörn
Mood (L), Stig Holmberg (C), Eddie Lundeqvist (SD), Anders Brunnberg (DiN)
Ordförande förklarar därmed att kommunstyrelsens förslag med Johanna Odös (S)
ändringar har bifallits.

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Reservationer
Lennart Skansfors (DiN), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF), Liane Blom
(L), Christer Filipsson DiN), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson (M),
Veronika Persson (PNF), Christoffer Vestling (SD), John Ellard (DiN), Torbjörn
Mood (L), Stig Holmberg (C), Eddie Lundeqvist (SD) och Anders Brunnberg (DiN)
reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Lars Gustavsson (PNF) och Veronika Persson (PNF) reserverar sig mot punkt 1 i
beslutet.

Kopia till:
Akten
Allmänna utskottet
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Västmanlands länstrafik
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
Västmanland-Dalarnas lönenämnd
Norra Västmanlands ekonominämnd
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Upphandlingsenheten
Överförmyndaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 187

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Information om avgifter avseende serveringstillstånd och
tillsynsavgifter
Dnr NBGK 2018/0308

Beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige antog avgifter för serveringstillstånd och
tillsynsavgifter vid sammanträdet den 19 november beslutade fullmäktige att bjuda
in alkoholhandläggare till detta sammanträde för att informera om hur avgifterna är
framtagna. Alkoholhandläggare hade inte möjlighet att närvara vid dagens
sammanträde varför ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Kopia till:
Akten
Alkoholhandläggare

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 188

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Reviderad förbundsordning, nytt samverkansavtal,
kompletterat reglemente för förbundsdirektionen samt
reglemente för ägarnämnd för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund
Dnr NBGK 2018/0103

Beslut
1. Norbergs kommun beslutar anta nytt samverkansavtal om de
kommunaltekniska verksamheterna, omarbetad förbundsordning för Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund (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.
3. Fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete skall 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har Norbergs och Fagerstas kommuner gjort en översyn av
förbundsordning med mera för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund, NVK. Uppdragsgruppen har lämnat ett
förslag till nytt samverkansavtal, omarbetad förbundsordning,
kompletterat reglemente för förbundsdirekt samt reglemente för
ägarnämnd. I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18
juni begärdes en kompletterande konsekvensanalys, som godkändes vid
kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2018.

Kopia till:
Akten
Fagersta kommun
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 189

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Motion om användande av cykelhjälm
Dnr NBGK 2018/0410

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avskrivs då Lennart
Skansfors (DiN) återtar den.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (DiN) har lämnat en motion om att det ska införas ett
tvång att använda cykelhjälm när kommunens personal cyklar i tjänsten.

Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) meddelar att han återtar sin motion.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 190

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Beslut om motion om ekologisk skolmat
Dnr NBGK 2017/0193

Beslut
1.
2.

Kommunfullmäktige bifaller motionen, med motiveringen att
det nationella målet är 60 procent ekologiska livsmedel år
2030.
Finansiering sker inom kostenhetens ram.

Sammanfattning av ärendet
Pieternella Van Beek (MP) har lämnat in en motion om att öka
andelen ekologisk mat i skolan.
Barn- och utbildningsutskottet har yttrat sig i ärendet och beslutade den
18 september 2017, § 73, att föreslå att motionen bifalls, med
motiveringen att det nationella målet är 60 procent ekologiska livsmedel
år 2030. Om målet 30 procent ska kunna uppnås behövs
uppskattningsvis, utifrån nuvarande förutsättningar, 600 000 kronor
tillföras till konstorganisationens budget per år. Om målet 60 procent
ska kunna uppnås behövs ökade anslag på 1 500 000 kronor. Detta kan
göras stegvis. Ansvaret fördelas mellan olika aktörer.
Upphandlingsenheten måste genomföra en bra upphandling på området
medan kostchef ansvarar för användningen av ekologiska produkter.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, § 165, att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med förslag
på finansiering. Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2018, § 91, att
uppdra till barn- och utbildningsutskottet att i samråd med kostenheten
lämna förslag om finansiering av ekologisk skolmat till budgetberedningen
i augusti år 2018.
Barn- och utbildningsutskottet fattade den 16 augusti 2018 ett
ordförandebeslut i ärendet. Förslaget till finansiering för att kunna
utöka de ekologiska inköpen är att under åren 2019, 2022, 2025, 2027
och 2030 etappvis tillföra 300 000 kronor till utskottets budget. För
varje gång budgeten ökas med 300 000 kronor kan de ekologiska
inköpen öka med 10 procent.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december att föreslå
kommunfullmäktige att bifall motionen och att finansieringen skulle ske
inom kostenhetens ram.

Kopia till:
Akten
Kostenheten
Barn- och utbildningsutskottet
Förslagsställare

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 191

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Beslut om motion angående evenemangsbuss
Dnr NBGK 2018/0072

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om evenemangsbuss.
I motionen föreslås följande:
 Kommunstyrelsen uppdrar till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet att utreda möjligheten att vid större
evenemang erbjuda gratis buss till och från centrum med
attraktiv färdväg och anpassad tidtabell.
 Visar det sig att bussen får en positiv effekt (nöjda ortsbor) bör
möjligheten till återinförande av Norbergarn övervägas.
 Evenemangsbussen finansieras genom ett anslag till
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet om 40 000
kronor för år 2018, som tas från överskottet år 2017. Vidare
finansiering behandlas av budgetberedningen för planåren
2019-2021.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig i ärendet och
beslutade den 12 september 2018, paragraf 75, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen
avslås. Möjligheter att åka buss till evenemang finns redan idag, då med
ordinarie kollektivtrafik. Norberg har, främst under sommaren, många
arrangemang och det är på förhand svårt att avgöra vilka arrangemang
som lockar tillräckligt med besökare som skulle föredra bussen före att ta
bilen. Arrangemangen lockar också besökare utifrån, vilka då inte har
nytta av bussen och ändå kommer bilburna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-17

I stället för en evenemangsbuss tror sektor demokrati- och
samhällsutveckling på att man tydligt, både innan och under evenemang,
kommunicerar möjliga parkeringsplatser samt uppmanar invånarna att i
möjligaste mån ta en promenad till arrangemanget. Möjligtvis kan det i
framtiden komma arrangemang där kommunen väljer att erbjuda
möjlighet att åka evenemangsbuss, men det bör dock beslutas för enskilt
arrangemang och inte som i förslagen motion ske kontinuerligt.

Kopia till:
Akten
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 192

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Redovisning av motioner och medborgarförslag
under beredning, hösten år 2018
Dnr NBGK 2018/0178

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två
gånger per år redovisa motioner och medborgarförslag som är under
beredning. Av den anledningen har ledningskontoret upprättat en sådan
redovisning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 193

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Policy för upphandling och inköp
Dnr NBGK 2018/0364

Beslut
Kommunfullmäktige antar ny upphandlingspolicy för upphandling
och inköp att gälla för Norbergs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Avesta kommun har lämnat en policy och riktlinjer för upphandling
och inköp till Norbergs kommun för antagande. Ledningskontoret har
upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet.
Norbergs kommun har samverkan om upphandlingar med Avesta och
Skinnskattebergs kommuner. Det finns en styrgrupp för upphandling i
vilken ekonomicheferna från nämnda kommuner, kommunchefen från
Norbergs kommun samt upphandlingschefen ingår. På uppdrag från
styrgruppen har upphandlingschefen tagit fram en reviderad policy för
upphandling och inköp samt riktlinjer för upphandling och inköp. De
reviderade dokumenten går parallellt till politiken i Avesta och
Skinnskattebergs kommuner.
Den avgörande förändringen i den nya policyn samt riktlinjerna är en
ökad möjlighet till direktupphandling samt nya nivåer för upphandling.
En ny policy med nya riktlinjer ger också en större möjlighet att nyttja
lokala leverantörer.
De grundläggande principerna om upphandling i meningen
affärsmässighet, konkurrens, objektivitet, likabehandling,
proportionalitet (att relevanta och rimliga krav ställs i proportion till
vad som ska upphandlas) samt transparens är alltjämt i fokus, likaså
kostnadseffektivitet.

Kopia till:
Akten
Upphandlingsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 194

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Årsredovisning 2017 för Thorshammars Werkstads
AB
Dnr NBGK 2018/0388

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s
årsredovisning för år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB har lämnat in en årsredovisning för år
2017. Årets resultat är ett underskott på 2 023 kronor.
Under året har visning av verkstaden skett med förbokade grupper samt
i samband med Ekomuseums gemensamma vecka under sommaren.
Fortsatta förberedelser för grundförstärkning av gjuteridelen har pågått
tillsammans med länsstyrelsen.
Behovet av grundförstärkning av gjuteridelen är stort och som ett
första steg bör inre stag spännas upp för att minska risken för att
gavelväggen faller ut. Medel för detta ska sökas hos länsstyrelsen.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs för bolagsstämman
den 28 juni 2018. Revisionen har tillstyrkt ansvarsfrihet, varför stämman
beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Jäv
Sten Nordström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Kopia till:
Akten
Thorshammars Werkstads AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 195

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Interpellation till socialutskottets ordförande om
arbetsförhållanden inom hemtjänsten
Dnr NBGK 2018/0371

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen förklaras besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande
om arbetsförhållanden inom hemtjänsten. Interpellanten vill ha svar på
följande frågor:
1. Vilka åtgärder kommer du att vidta för att en
arbetsmiljöundersökning genomförs för berörd personal
inom hemtjänst/pool?
2. Vilka åtgärder kommer du att vidta för att personalen i
hemtjänsten ska få en rimlig arbetsbelastning?
3. Vilka åtgärder kommer du att vidta för att minska andelen
pooltjänst i tjänsterna över lag?
4. Vilka åtgärder kommer du att vidta för att se till att Norbergs
kommun som arbetsgivare följer både arbetstidslag och
arbetsmiljölag, även inom hemtjänsten?
Vid sammanträdet besvarar socialutskottets ordförande Eva Hölke (S)
interpellationen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 196

Sammanträdesdatum
2018-12-17

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
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
Kommunfullmäktige har beslutat i vilken ordning partierna ersätter
varandra vid frånvaro i nämnder och utskott. Ett parti har lämnat
önskemål om att revidera sin ordning för ersättare varför ärendet
behandlas på dagens möte.

Yrkanden
Karin Hurtig (V) föreslår att S, C, L, M, PNF, DiN är den
ersättarordning som ska gälla för Vänsterpartiet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-17

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

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 197

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Val av ersättare i Norra Västmanlands
ekonominämnd 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anna Kramer (M) till ersättare i Norra
Västmanlands ekonominämnd för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2018
bordlades frågan om val av ersättare till Norra Västmanlands
ekonominämnd.

Yrkanden
Olle Rahm (S) läser upp valberedningens förslag som är Anna Kramer
(M) som ersättare.

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

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd
Lön
Den valda
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 198

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Val av ersättare i Västmanland-Dalarnas
lönenämnd 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anna Kramer (M) till ersättare i
Västmanland-Dalarnas lönenämnd för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2018
bordlades frågan om val av ersättare till Västmanland-Dalarnas
lönenämnd.

Yrkanden
Olle Rahm (S) läser upp valberedningens förslag som är Anna Kramer
(M) som ersättare.

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

Kopia till:
Akten
Lön
Den valda
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 199

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Val av revisor till Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Lars Persson (PNF) och Lars
Brandt (-) till revisorer för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund 2019-2022.
2. Henning Bask (S) och Anders Holmgren (DiN) utses till
ersättande revisorer för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2018
bordlades frågan om val av revisorer till Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund 2019-2022. Revisionen har lämnat förslag i
ärendet.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
De valda
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 200

Sammanträdesdatum
2018-12-17

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

Beslut
1.

2.
3.

Kommunfullmäktige utser Jimmy Fredriksson (S), Putte
Dahlström (PNF) och Anders Brunnberg (DiN) till
ledamöter i Norra Västmanlands utbildningsförbund 20192022. Jimmy Fredriksson (S) nomineras till vice
ordförande.
Kommunfullmäktige utser Johanna Odö (S), Veronika
Persson (PNF) och John Ellard (DiN) till ersättare i Norra
Västmanlands utbildningsförbund 2019-2022.
Kommunfullmäktige nominerar Anders Holmgren (DiN)
med Mikael Bjälevik (C) som ersättare till revisor för Norra
Västmanlands utbildningsförbund 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2018
bordlades frågan om val till uppdrag inom Norra Västmanlands
utbildningsförbund 2019-2022.

Yrkanden
Olle Rahm (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
De valda
Valpärmen
Norra Västmanlands utbildningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 201

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Val av revisor till Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund 2019-2022
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
Kommunfullmäktige utser Henning Bask (S) med Mikael Bjälevik (C)
som ersättare till revisor för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2018
bordlades frågan om val av revisor till Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund 2019-2022. Revisionen har lämnat förslag i
ärendet.

Kopia till:
Akten
De valda
Valpärmen
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 202

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Val av stämmoombud till förbundsstämman för
Västmanlands kommuner
Dnr NBGK 2018/0313

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Olle Rahm (S) och Liane Blom (L)
som ordinarie stämmoombud från och med årsstämman 2019
intill årsstämman 2023.
2. Kommunfullmäktige utser Karin Hurtig (V) och Elsa-Lill Strolz
(L) som ersättande stämmoombud från och med årsstämman
2019 intill årsstämman 2023.

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands kommuner har bett Norbergs kommun att välja nya
stämmoombud till förbundsstämman.

Yrkanden
Olle Rahm (S) läser upp valberedningens förslag.

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

Kopia till:
Akten
De valda
Västmanlands kommuner
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skriftliga meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Skriftliga meddelanden för kännedom till kommunfullmäktige.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
 Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
 Underhållsplaner för fastigheter i Norberg
 Budgetuppföljning per 2018-10-31 med prognos till årets slut
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
 Mål och budget 2019-2021
Norra Västmanlands utbildningsförbund
 Uppföljning av revisionsgranskning av internkontroll

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Information från samverkansorgan
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Annika Hedberg Roth (S) berättar om vad Norra Västmanlands
samordningsförbund arbetar med. Ett samordningsförbund arbetar med
samordnat stöd från exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
sjukvård och kommun. Hon berättar om vad förbundet arbetat med
under den gångna mandatperioden, bland annat utredde man om de tre
samordningsförbunden i länet skulle gå ihop till ett förbund. I slutändan
valde man att behålla nuvarande ordning men att utveckla sitt samarbete.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Information från kommunstyrelsen och dess
utskott
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Karin Hurtig (V) informerar om hur barn- och utbildningsutskottet
arbetar med frågan om att Karbennings förskola eventuellt ska lägga ner
sin verksamhet. Bland annat har man haft möten med företrädare för
förskolan.
Johanna Odö (S) berättar att Tobias Back är tillförordnad chef för
sektorn för demokrati- och samhällsutveckling, dock ligger ansvaret för
kulturfrågorna på kommunchef Hannu Högberg. Avesta kommun har
aviserat att de säger upp avtalet gällande upphandlingssamverkan,
Norberg har därför inlett samtal med Fagersta kommun. Hedemora
kommun har uttryckt önskemål om att ingå i Västmanland-Dalarnas
miljö- och byggnadsnämnd.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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