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Utskicksdatum
2019-06-10

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Datum och tid
Plats
Ordförande
Kontaktperson

Den 17 juni 2019 klockan 16:30
Kommunhusets sessionssal
Sten Nordström (S)
Kicki Wallin, 0223-291 02 eller christina.wallin@norberg.se

Föredragningslista
Nr
1.

Ärende

Dnr

Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

2.

Godkännande av dagordning

3.

Uppvaktning och överlämnande av minnesgåva till avgångna
förtroendevalda

4.

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

NBGK 2019/0075

5.

Medborgarförslag om att laga fasaden på kommunhuset

NBGK 2019/0245

6.

Medborgarförslag – Sänkt hyra i kommunala bostäder

NBGK 2019/0194

7.

Beslut om medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier

NBGK 2019/0024

8.

Beslut om medborgarförslag om solsegel på Stockrosens lekplats

NBGK 2019/0214

9.

Beslut om medborgarförslag om kolonilotter

NBGK 2017/0313

10.

Budgetuppföljning per den sista april med helårsprognos

NBGK 2019/0005

11.

Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år
2018

NBGK 2019/0122

12.

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd år 2018

NBGK 2019/0110

13.

Årsredovisning för Norra Västmanlands Samordningsförbund år
2018

NBGK 2019/0140

14.

Årsredovisning för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund år 2018

NBGK 2019/0099

15.

Årsredovisning för VafabMiljö kommunalförbund år 2018

NBGK 2019/0190

16.

Medelstilldelning till Norra Västmanlands samordningsförbund
för år 2020

NBGK 2019/0229

17.

Antagande av avfallstaxa för VafabMiljö
kommunalteknikförbund

NBGK 2018/0425

18.

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

NBGK 2018/0143
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Nr
19.

Ärende

Dnr

Revidering av beslut om ny förbundsordning för Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund

NBGK 2018/0103

20.

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

NBGK 2019/0143

21.

Eventuella valärenden

22.

Val av ersättare i valberedningen efter Åsa Eriksson (S)

NBGK 2019/0002

23.

Val av vice ordförande i valberedningen

NBGK 2019/0002

24.

Val av nämndemän

NBGK 2019/0002

25.

Eventuella nya motioner

26.

Beslut om motion om förbud mot tiggeri

NBGK 2018/0423

27.

Beslut om motion om porlande arrangemang vid Resedan

NBGK 2018/0096

28.

Beslut om motion om begäran av brottsregisterutdrag för
äldreomsorgspersonal

NBGK 2019/0081

29.

Beslut om motion om bättre valinformation

NBGK 2019/0082

30.

Eventuella frågor eller interpellationer

31.

Interpellation till socialutskottets ordförande angående
arbetsvillkor inom omsorgen i Norberg

NBGK 2019/0078

32.

Interpellation till socialutskottets ordförande om medicinstölder
inom kommunala verksamheter

NBGK 2019/0212

33.

Interpellation till socialutskottets ordförande om illegalt
drogmissbruk och droganvändande

NBGK 2019/0210

34.

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

NBGK 2019/0181

35.

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

NBGK 2019/0211

36.

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

NBGK 2019/0213

37.

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

NBGK 2019/0187

38.

Information från kommunstyrelsen och dess utskott

NBGK 2019/0061

39.

Information från samverkansorgan

NBGK 2019/0061

Sten Nordström, ordförande
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1
Val av justerare och tillkännagivande av tid för
justering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Olle Rahm (S) och Liane Blom (L) att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll. Som ersättare att justera utses Karin Hurtig (V) och
Christer Filipsson (DiN). Justeringen sker den 26 juni klockan 16:00 i kommunhuset.

2

Godkännande av dagordning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

3
Uppvaktning och överlämnande av minnesgåva till
avgångna förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige uppmärksammar de förtroendevalda som avgått efter valet 2018 och
har en sammanhängande tjänstgöringstid om minst 12 år som ledamot i något av
kommunens politiska organ.

4
Skolan informerar om sitt arbete med de globala
målen i Agenda 2030
Dnr NBGK 2019/0075

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningschef Ingrid Nord berättar om hur skolorna i Norberg arbetar med de
globala målen i Agenda 2030.
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5
Medborgarförslag om att laga fasaden på
kommunhuset
Dnr NBGK 2019/0245

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
En privatperson har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att de sönderslagna
plattorna på kommunhusets fasad mot Malmgatan repareras och att ansvariga står för alla
kostnader.

6

Medborgarförslag – Sänkt hyra i kommunala bostäder

Dnr NBGK 2019/0194

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarslaget till kommunstyrelsen för beredning.

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

7
Beslut om medborgarförslag om förbud mot
fyrverkerier
Dnr NBGK 2019/0024

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget, men avslår det på grund
av rådande lagar och förordningar.
2. Eftersom kommunen inte kan råda över detta på lokal nivå, rekommenderas
förslagsställaren att kontakta ett politiskt parti för att driva frågan på nationell nivå.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om helhetsförbud mot fyrverkerier i Norbergs kommun har lämnats
in. Förslagsställaren anser att förbudet innebär att ta hänsyn till medmänniskor i
omgivningen. Även husdjur skräms av oväsendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 7, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
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Ledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. Om Norbergs kommun har
ambitionen att minska förekomsten av fyrverkerier mer än idag så är möjligheterna små.
Möjligheterna till reglering handlar om att upprätthålla den allmänna ordningen och
förhindra skada på människors hälsa eller egendom. Detta ska balanseras mot att de lokala
ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Föreskrifterna får inte heller gälla sådant
som är reglerat i ordningslagen i övrigt eller i annan lag, alternativt som kan regleras på
något annat sätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 79, att revidera
ordningsföreskrifterna så att den tillståndsfria tiden för fyrverkerier minskades från klockan
15.00–03.00 till klockan 20.00–02.00 under nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton.
Kommunen avsåg också att bli bättre på att informera invånarna om vad som gäller för
användandet av fyrverkerier. Med detta föreslår ledningskontoret att medborgarförslaget
avslås.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 86, att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1.
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget, men avslår det
på grund av rådande lagar och förordningar.
2.
Eftersom kommunen inte kan råda över detta på lokal nivå, rekommenderas
förslagsställaren att kontakta ett politiskt parti för att driva frågan på nationell nivå.
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 149, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

8
Beslut om medborgarförslag om solsegel på
Stockrosens lekplats
Dnr NBGK 2018/0214

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget på grund av att finansiering saknas.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om uppsättande av solsegel vid Stockrosens lekplats har lämnats in.
Förslagsställaren skriver att Norberg har en helt underbar lekplats vid Stockrosen men att
den saknar skugga där de flesta lekredskapen finns. Förslaget är att solsegel som skyddar
barnen från de farliga solstrålarna sätts upp.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 72, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har yttrat sig över
medborgarförslaget. Solskydd i form av solsegel är relativt billigt och kräver ingen eller
ringa drift. Dock är den tekniska livslängden begränsad och det finns en stor risk för
vandalisering. Ett fast solskydd är betydligt dyrare men har längre livslängd och minskar
risken för vandalisering.
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NVK anger följande två alternativ:
1.
Lekplatsen vid Stockrosen förses med solskydd av typen solsegel. Kostnaden
för solsegel och montering är cirka 15 000 kronor.
2.
Lekplatsen vid Stockrosen förses med solskydd av typen fast solskydd.
Kostnaden för fast solskydd och montering är cirka 80 000 kronor.
Kostnaden för anläggning och drift ryms inte inom NVK:s driftbudget.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 85, att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås på grund av att
finansiering saknas. Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 148, fattade kommunstyrelsen
samma beslut.

9

Beslut om medborgarförslag om kolonilotter

Dnr NBGK 2017/0313

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget och därmed idén men
konstaterar att finansiering saknas.
2. Ledningskontoret uppdras att föra dialog med Norbergs Trädgårdsförening och
återkomma med förslag på finansiering, plats, skötsel och drift.
3. Med det anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs Trädgårdsförening har lämnat in ett medborgarförslag om kolonilotter. I
förslaget skriver föreningen att medlemmar har mottagit önskemål om kolonilotter i
Norbergs närhet. Tidigare kolonilotter i Persbo har varit svårskötta då det inte har funnits
tillgång på vatten. Det vore därför önskvärt om detta finns i det framtida området.
Förslaget har tidigare remitterats till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, VDala, samt Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK. V-Dala lämnade in ett
yttrande medan NVK meddelade att det inte fanns några förslag att ta ställning till i
medborgarförslaget.
Om det ska öppnas ett nytt område för odlingslotter framhåller V-Dala att det är viktigt att
välja mark med god jordmån, extra soligt läge, goda kommunikationer men helst inte allt
för nära större vägar eller miljöstörande verksamheter. I samband med behandlingen av en
motion om kolonilotter år 2007, utpekades mark vid Vittorps gärde som lämplig, vilket den
bör vara även idag.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2018, paragraf 71, att återremittera
medborgarförslaget till NVK för förslag på lämplig placering av kolonilotter, framtagande
av ett kostnadsförslag för anläggande av sådana samt förslag om framtida ansvar för dem.
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NVK har därefter lämnat in ett yttrande i ärendet, där följande tre alternativ anges:
1.
Att förse den befintliga platsen för odlingslotter med tillgång till vatten.
Kostnaden för att ansluta vatten är cirka 300 000 kronor.
2.
Ny placering på del av Rosendal 2:2. Kostnaden för att ansluta vatten är cirka
250 000 kronor. Arrendeavtal för betesmark finns på denna mark.
3.
Ny placering på grönytan mellan Norbergs camping och gamla vattenverket,
där vatten kan tas från sjön Noren. Kostnaden för detta är en elanslutning för cirka 30 000
kronor. Årlig kostnad för elabonnemang är cirka 3 000 kronor. Kostnader för
elförbrukning tillkommer.
Kostnaderna för anläggning och drift ryms inte inom NVK:s driftbudget.
Trädgårdsföreningen föreslås att ansvara för skötsel och drift av odlingslottsområdet.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 87, att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1.
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget och därmed
idén men konstaterar att finansiering saknas.
2.
Ledningskontoret uppdras att föra dialog med Norbergs Trädgårdsförening
och återkomma med förslag på finansiering, plats, skötsel och drift.
3.
Med det anses medborgarförslaget besvarat.
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 150, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

10
Budgetuppföljning per den sista april med
helårsprognos
Dnr NBGK 2019/0005

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, medverkar
på sammanträdet för att informera om en budgetuppföljning med helårsprognos per den
30 april 2019.
För helåret prognostiseras ett resultat på 2,2 miljoner kronor. Resultatmålet för år 2019 är
1,1 miljoner kronor. För investeringar prognostiseras en avvikelse på 5,9 miljoner kronor,
vilket avser en ombyggnation på Centralskolan som inte kommer att genomföras.
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11
Årsredovisning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund år 2018
Dnr NBGK 2019/0122

Förslag till beslut
1.
2.

Årsredovisning för Norra Västmanlands utbildningsförbund år 2018 godkänns.
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt enskilda ledamöter i
densamma.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund har lämnat in en årsredovisning för år 2018.
Resultatet uppgår till ett överskott på 2,9 miljoner kronor. För NVU exklusive svenska för
invandrare (SFI) redovisas ett överskott på 3 miljoner kronor, som avser
gymnasium/vuxenutbildning.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 41, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att Norra Västmanlands
Utbildningsförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns, efter inhämtande av
revisionsberättelse.
En revisionsberättelse har därefter lämnats. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 68, bordlades ärendet eftersom
föredragning inte hade hållits.

12
Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd år 2018
Dnr NBGK 2019/0110

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Västmanland-Dalarnas miljöoch byggnadsnämnd.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden samt enskilda ledamöter i
densamma.

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har lämnat in en årsredovisning för år
2018.
Vid årets slut visar nämnden ett överskott på 5 530 000 kronor. Överskottet fördelas
mellan kommunerna enligt kommunbidrag och nedlagd tid. För Norbergs kommun del
motsvarar det 661 000 kronor.
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Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 42, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnds årsredovisning för år 2018 godkänns, efter inhämtande av
revisionsberättelse. Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 74, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 66, hänsköts ärendet till detta
sammanträde eftersom revisionsberättelse inte lämnats. Den 9 maj 2019 lämnades en
revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för nämnden i sin helhet och de
enskilda ledamöterna i densamma.

13
Årsredovisning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund år 2018
Dnr NBGK 2019/0140

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2018 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt enskilda ledamöter i
densamma.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund har lämnat in en årsredovisning för år 2018.
Utgående eget kapital per den 31 december 2018 uppgår till 2 242 000 kronor. För år 2018
budgeterades för ett underskott på 1 715 000 kronor, det vill säga ett uttag av eget kapital
med motsvarande belopp. Utfallet blev ett underskott på 886 0000 kronor. Förbundet har
antagit en flerårsplan för takten på hur det egna kapitalet ska användas.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 39, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att Norra Västmanlands
Samordningsförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns, efter inhämtande av
revisionsberättelse. Vid sitt sammanträde den 15 april 2019, paragraf 71, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 64, hänsköts ärendet till detta
sammanträde eftersom revisionsberättelse inte lämnats. Den 22 maj 2019 lämnades en
revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i sin helhet och de
enskilda ledamöterna i densamma.
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14
Årsredovisning för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund år 2018
Dnr NBGK 2019/0099

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2018 för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt enskilda ledamöter i
densamma.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har lämnat in en årsredovisning för
år 2018. Årets verksamhet uppvisar ett underskott på 2 miljoner kronor före
bokslutsdispositioner. Efter ianspråktagande ur respektive avsättning till
resultatutjämnings-/investeringsfond för vatten och avlopp, uppgår det justerade resultatet
till ett underskott på 7,6 miljoner kronor. Återbetalning av medlemsbidrag sker med 2,2
miljoner kronor till Norbergs kommun.
NVK begär att 5,7 miljoner kronor av 2018 års underhåll lyfts till år 2019 för föreslagna
insatser om byte av fönster på Centralskolan och yttertak på Öjersbogården. Vidare begär
NVK om överföring av investeringsmedel, som har hanterats under ärendet om hantering
av över- och underskott för år 2018.
Allmänna utskottet beslutade den 25 och 29 mars 2019, paragraf 38, och kommunstyrelsen
beslutade den 15 april 2019, paragraf 70, att föreslå följande:
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns,
efter inhämtande av revisionsberättelse.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds begäran om att 5,7 miljoner kronor av
2018 års underhåll lyfts till år 2019 för föreslagna insatser om byte av fönster på
Centralskolan och yttertak på Öjersbogården.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 63, hänsköts ärendet till detta
sammanträde eftersom revisionsberättelse inte lämnats. Den 20 maj 2019 lämnades en
revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet och
de enskilda ledamöterna i densamma.
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15
2018

Årsredovisning för VafabMiljö kommunalförbund år

Dnr NBGK 2019/0190

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2018 för VafabMiljö
kommunalförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt enskilda ledamöter i
densamma.

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

16
Medelstilldelning till Norra Västmanlands
samordningsförbund för år 2020
Dnr NBGK 2019/0229

Förslag till beslut
1. Norbergs kommun beviljar 157 346 kronor i medelstilldelning till Norra Västmanlands
Samordningsförbund för år 2020, vilket innebär en total medelstilldelning från
medlemmarna på 7 800 000 kronor.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund har lämnat in en ansökan om medelstilldelning
för år 2020. Anledningen är att Försäkringskassan under sommaren kommer att tillskriva
samtliga samordningsförbund i landet med förfrågan om hur mycket medlemsmedel som
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landsting/regioner och kommuner har möjlighet att bidra med till respektive
samordningsförbund.
Förbundet föreslår att Norbergs kommun beviljar 157 346 kronor i medelstilldelning till
Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 2020, vilket innebär en total
medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kronor. Beslutet föreslås gälla under
förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019, § 135, föreslog kommunstyrelsen
kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1.
Norbergs kommun beviljar 157 346 kronor i medelstilldelning till Norra
Västmanlands Samordningsförbund för år 2020, vilket innebär en total medelstilldelning
från medlemmarna på 7 800 000 kronor.
2.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar
likalydande beslut.

17
Antagande av avfallstaxa för VafabMiljö
kommunalteknikförbund
Dnr NBGK 2018/0425

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

Sammanfattning av ärendet
VafabMiljö Kommunalförbund har tidigare skickat ett förslag till avfallstaxa från år 2020 på
remiss till Norbergs kommun samt övriga medlemskommuner. Kommunstyrelsen
beslutade den 11 februari 2019, paragraf 5, att Norbergs kommun inte har något att
invända mot förslaget.
Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag till taxa inklusive
prislista har lämnats till medlemskommunerna för antagande. Taxan är avsedd att börja
gälla från den 1 januari 2020.
Syftet med taxan är att skapa en rättvis, logisk och enkelt utformad taxa som uppmuntrar
till en hållbar livsstil. Avgifterna för hantering av hushållsavfall exklusive slam- och
fettavfall består av en fast årlig grundavgift och en rörlig avgift som beror på
abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom finns särskilda avgifter
för tilläggstjänster.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 77, att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå vidare till kommunfullmäktige att förslag till avfallstaxa för VafabMiljö
Kommunalförbund antas att gälla från den 1 januari 2020. Vid sitt sammanträde den 3 juni
2019, § 141, fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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18
Utvärdering av taxor för idrottshallen i Frida
Hansdotter Arena samt taxa för hyra av omklädningsrum
Dnr NBGK 2018/0143

Förslag till beslut
1. Taxorna för Frida Hansdotter Arena, som beslutades av kommunfullmäktige den 4
mars 2019, paragraf 27, förblir oförändrade och gäller tills vidare.
2. Taxorna kompletteras med avgift för hyra av omklädningsrum (två rum per uthyrning)
för 55 kronor per timme.
3. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att påbörja en genomlysning av
taxorna under hösten år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 86, att anta taxor för
idrottshallen i Frida Hansdotter Arena för år 2018. I samband med detta fick demokratioch samhällsutvecklingsutskottet i uppdrag att utvärdera nivåerna på taxorna under år 2018
och om så behövs komma med ett nytt förslag för år 2019. Komplettering av taxorna
antogs sedan av kommunfullmäktige den 4 mars 2019, paragraf 27.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har utvärderat taxorna. Uppfattningen är att
taxorna för idrottshallen är välgrundade. Det saknas dock taxa för hyra av enbart
omklädningsrum. Utskottet beslutade den 20 maj 2019, paragraf 50, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1.
Taxorna för Frida Hansdotter Arena, som beslutades av kommunfullmäktige
den 4 mars 2019, paragraf 27, förblir oförändrade och gäller tills vidare.
2.
Taxorna kompletteras med avgift för hyra av omklädningsrum (två rum per
uthyrning) för 55 kronor per timme.
3.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att påbörja en
genomlysning av taxorna under hösten år 2020.
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 142, fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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19
Revidering av beslut om ny förbundsordning för
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Dnr NBGK 2018/0103

Förslag till beslut
1. Samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna, reviderat
2019-05-23, antas.
2. Förbundsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, reviderad 201905-23, antas.
3. Reglemente för förbundsdirektionen inklusive reglemente som tillskapar ägarnämnder
för vardera kommun, reviderat 2019-05-23, antas.
4. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2018 har Fagersta och Norbergs kommuner gjort en översyn av styrande
dokument för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK. Kommunfullmäktige
beslutade den 17 december 2018, paragraf 188, om nytt samverkansavtal (konsortialavtal),
omarbetad förbundsordning, kompletterat reglemente för förbundsdirektionen samt
reglemente för ägarnämnd.
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun fattade beslut i ärendet den 20 maj 2019. Med
anledning av detta kan det vara nödvändigt för Norbergs kommun att se över sitt beslut, då
Fagersta kan ha fattat beslut som påverkar Norberg.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 92, att ge kommunchefen i
uppdrag att undersöka ärendet och ta fram underlag inför dagens sammanträde.
Kommunchef Hannu Högberg har upprättat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige i
Fagersta kommun har beslutat om revideringar av förbundsordningen och
sammanhängande styrdokument. Skillnaden mellan Norbergs kommun och Fagersta
kommun är att Fagersta önskar en tydligare rollfördelning mellan kommun och
samverkansorgan och då främst reglering av intäktshantering, prissättning och
interndebitering. Fagersta kommun har beslutat att skapa ett bostadsbolag samt att
ekonomistyrningen ska bli mer detaljerad. Norbergs kommun behöver nu ta ställning till
Fagersta kommuns beslut. Av den anledningen föreslår kommunchefen följande:
1.
Samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna, reviderat
2019-05-23, antas.
2.
Förbundsordning för NVK, reviderad 2019-05-23, antas.
3.
Reglemente för förbundsdirektionen inklusive reglemente som tillskapar
ägarnämnder för vardera kommun, reviderat 2019-05-23, antas.
4.
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020.
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 133, fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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20
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS, första kvartalet år 2019
Dnr NBGK 2019/0143

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

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

21

Eventuella valärenden

Sammanfattning av ärendet
Valärenden där begäran om entledigande inkommit efter att kallelsen upprättats.

22
(S)

Val av ersättare i valberedningen efter Åsa Eriksson

Dnr NBGK 2019/0002

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer XX till ersättare i valberedningen till dess att nyvalda
kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019, § 103, entledigades Kenneth
Östberg (S) från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i valberedningen. Dåvarande
ersättare Åsa Eriksson (S) valdes till uppdragen. Frågan om ny ersättare efter Åsa Eriksson
(S) bordlades varför den kommer upp på dagens sammanträde.
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23

Val av vice ordförande i valberedningen

Dnr NBGK 2019/0002

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer XX till vice ordförande i valberedningen till dess att nyvalda
kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

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

24

Val av nämndemän

Dnr NBGK 2019/0002

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer …till nämndemän för perioden 2020-2024.

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

25

Eventuella nya motioner

Sammanfattning av ärendet
Motioner som har lämnats efter att kallelsen upprättats.

26

Beslut om motion om förbud mot tiggeri

Dnr NBGK 2018/0423

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

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

27
Beslut om motion om porlande arrangemang vid
Resedan
Dnr NBGK 2018/0096

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S) har lämnat in en motion med förslag om ett porlande arrangemang i
kvarteret Resedan. Innergården är fin med sitthörna och blomlådor, men det saknas
porlande vatten som är mycket rogivande att sitta vid.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, paragraf 24, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 87, att ge Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, i uppdrag att i samråd med socialutskottet
yttra sig över förslaget.
NVK har lämnat ett yttrande över motionen. Förbundet har undersökt möjligheten att
anlägga ett enklare porlande vattenarrangemang vid Resedan. Den beräknade kostnaden är
65 000 kronor inklusive 25 procent moms för anläggning av ett vattenarrangemang samt en
årlig driftkostnad på 8 000 kronor inklusive moms. Synpunkter från socialutskottet har
efterfrågats utan återkoppling. NVK:s direktion beslutade att ställa sig positiv till att ett
enklare vattenarrangemang anläggs vid Resedan. Arrangemanget ryms dock inte inom
förbundets driftbudget.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 90, att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen avslås. Vid sitt sammanträde den 3 juni
2019, § 152, fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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28
Beslut om motion om begäran av brottsregisterutdrag
för äldreomsorgspersonal
Dnr NBGK 2019/0081

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

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om en tryggare äldreomsorg, med förslag om
brottsregisterutdrag begärs för personer som ska arbeta med äldreomsorg i någon form.
Socialutskottet har yttrat sig i ärendet. Sociala sektorn begär i dagsläget in resterutdrag för
områden där det är reglerat i lag. Syftet med det lagstadgade registerkontrollerna som finns
är till skydd för barn. Det finns inget lagstöd att begära registerutdrag inom äldreomsorgen.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar inte att medlemskommunerna
ska ägna sig åt att begära in registerutdrag för andra områden än inom de är reglerat i lag.
Det pågår även en regeringsutredning kring behovet av ett utökat författningsstöd för
registerkontroller i arbetslivet.
Socialutskottet beslutade den 17 april 2019, paragraf 102, att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen avslås, med motivering av SKL:s
synpunkter samt regeringens pågående utredning.
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 153, fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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29

Beslut om motion om bättre valinformation

Dnr NBGK 2019/0082

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Det reviderade förslaget till Regler för användning av offentlig plats för valstugor med mera med
tillhörande kartor antas.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att se över möjligheten till att
utöka kartornas markeringar där affischering får ske. Tillåtna områden för affischering
ska ha större geografisk spridning över hela Norberg så att även ytterområden som
Karbenning och Bjurfors inkluderas. Svar på uppdraget lämnas till ledningskontoret
senast den 30 oktober 2019.
4. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om bättre valinformation. I motionen förslås
följande:
1.
Dokumentet Villkor för användning av offentlig plats för valstugor med
mera förtydligas så att vem som helst kan förstå vad som gäller. Gärna i samarbete med
polisen så att man kan få samma information från dem som från kommunen.
2.
Kartan som läggs som bilaga byts ut.
3.
Tillägg till kartan görs så att Karbenning och Bjurfors också har områden där
affischering får ske.
4.
Vilka tillstånd som ska sökas för respektive affischering, valstuga samt
kampanjande ska framgå av dokumentet Villkor för användning av offentlig plats för
valstugor med mera och respekteras av samtliga partier.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 35, att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredningen. Därefter har motionen remitterats till valnämnden för
yttrande.
Villkor för användning av offentlig plats för valstugor med mera antogs av
kommunfullmäktige den 11 december 2017, paragraf 179. Ledningskontoret, som även
utgör valkansli, delar motionärens uppfattning om att dokumentet behöver förtydligas om
vad som gäller för ansökan om tillstånd samt vilka tillstånd som behövs för affischering,
uppställning av valstuga och kampanjande. Av den anledningen har reglerna reviderats.
Därtill har Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, tagit fram mer
detaljerade kartor över de ställen där affischering tillåts.
Genom ordförandebeslut föreslår valnämnden följande:
1.
Motionen bifalls.
2.
Det reviderade förslaget till Regler för användning av offentlig plats för
valstugor med mera med tillhörande kartor antas.
3.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att se över
möjligheten till att utöka kartornas markeringar där affischering får ske. Tillåtna områden
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för affischering ska ha större geografisk spridning över hela Norberg så att även
ytterområden som Karbenning och Bjurfors inkluderas. Svar på uppdraget lämnas till
ledningskontoret senast den 30 oktober 2019.
4.
Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen.
Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019, § 154, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

30

Eventuella frågor eller interpellationer

Sammanfattning av ärendet
Interpellationer eller frågor som lämnats efter att kallelsen har upprättats.

31
Interpellation till socialutskottets ordförande
angående arbetsvillkor inom omsorgen i Norberg
Dnr NBGK 2019/0078

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande gällande
arbetsvillkoren inom omsorgen. De frågor som interpellanten vill ha svar på är:
1. Vilka åtgärder kommer du att vidta, om den nyligen utförda arbetsmiljöenkäten visar att
personalen inom hemtjänst/pool inte mår bättre av de åtgärder som nu prövas?
2. Vilka åtgärder kommer du att vidta, om utvärderingen av det första året av ett
treårsprojekt med arbetstidsförkortning visar att projektet inte alls har bidraget till bättre
arbetsvillkor för personalen?
3. Vilka åtgärder kommer du att vidta, för att se till att Norbergs kommun som arbetsgivare
följer både arbetstidslag och arbetsmiljölag, även inom hemtjänsten?
4. Vilka åtgärder kommer du att vidta, för att se till att övrig personal inom omsorgen i
Norberg, som nu får pool i sin tjänst för att komma upp till heltid, följs upp så att inte även
deras arbetsmiljö försämras av politiska beslut?
Vid sammanträdet besvarar socialutskottets ordförande Eva Hölke (S) interpellationen och
sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan övriga ledamöter i fullmäktige.
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32
Interpellation till socialutskottets ordförande om
medicinstölder inom kommunala verksamheter
Dnr NBGK 2019/0212

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande om
medicinstölder inom kommunala verksamheter. De frågor Åsa-Lena Vestling (SD) önskar
svar på är: Förekommer medicinstölder inom vår kommunala verksamhet? Om så vad görs
åt saken? Hur rapporteras detta?
Vid sammanträdet besvarar socialutskottets ordförande Eva Hölke (S) interpellationen och
sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan övriga ledamöter i fullmäktige.

33
Interpellation till socialutskottets ordförande om
illegalt drogmissbruk och droganvändande
Dnr NBGK 2019/0210

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande om
illegalt drogmissbruk och droganvändande. De frågor Åsa-Lena Vestling (SD) önskar svar
på är: Har ledningen i Norbergs kommun någon uppfattning om hur stort problem
Norberg har med illegala drog och missbruk? Hur utreds vårdbehovet vid drogmissbruk?
Vilka former av behandling sker i Norbergs kommun? Hur väljs externa
behandlingsmetoder ut? Hur kontrolleras ev behandlingshem/familjehem, där vi köpt
plats?
Vid sammanträdet besvarar socialutskottets ordförande Eva Hölke (S) interpellationen och
sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan övriga ledamöter i fullmäktige.
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34
Interpellation till socialutskottets ordförande om
ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd för studier
Dnr NBGK 2019/0181

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har ställt en interpellation till socialutskottets ordförande om ungdomar
som fått tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Det Blom vill ha svar på är:
- Vilka åtgärder kommer du att vidta så att de ensamkommande får den information
som de behöver?
- Vilka åtgärder kommer du att vidta för att ungdomarna ska kunna ägna sig åt sina
studier?
- Vilka åtgärder kommer du att vidta för att ungdomarna ska kunna bo kvar i vår
kommun, oavsett var de studerar?
Vid sammanträdet besvarar socialutskottets ordförande Eva Hölke (S) interpellationen och
sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan övriga ledamöter i fullmäktige.

35
Interpellation till barn- och utbildningsutskottets
ordförande om kompetensnivå och målsättning inom förskola
och skola
Dnr NBGK 2019/0211

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har ställt en interpellation till barn- och utbildningsutskottets
ordförande om kompetensnivå och målsättning inom förskola och skola. De frågor som
Åsa-Lena Vestling (SD) önskar svar på är: Vilka åtgärder görs för att höja kompetensnivån
på våra förskolor och skolor? Hur fortskrider arbetet med projektet där personal kan arbeta
och studera samtidigt? Målsättningen inom barnomsorgen och skolan, hur den ut? Hur
nära målsättningen är vi i våra förskolor och skolor?
Vid sammanträdet besvarar barn- och utbildningsutskottets ordförande Anna-Maria
Muselli (S) interpellationen och sedan öppnar fullmäktige upp för debatt mellan övriga
ledamöter i fullmäktige.
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36
Interpellation till barn- och utbildningsutskottets
ordförande säkerhet i våra förskolor och skolor samt resor till
och från skolan
Dnr NBGK 2019/0213

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.

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

37
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
bristande rättssäkerhet inom sociala sektorns individ- och
familjeomsorg
Dnr NBGK 2019/0187

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.

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

24(24)
-

Hur kommer kommunalrådet att följa upp att förvaltningen vidtar de nödvändiga
åtgärder som krävs för att förvaltningen skall uppfylla nuvarande lagstiftning och
socialstyrelsens regelverk för verksamheten.

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

38

Information från kommunstyrelsen och dess utskott

Dnr NBGK 2019/0061

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda från kommunstyrelsen och dess utskott informerar om aktuella frågor i
organisationerna.

39

Information från samverkansorgan

Dnr NBGK 2019/0061

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda från olika samverkansorgan informerar om aktuella frågor i
organisationerna.

