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§ 1    
 

Val av justerare 

Allmänna utskottets beslut 
Lisa Bäckman (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 

 
Skickas till: 
-  
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2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 2    
 

Godkännande av dagordning 

Allmänna utskottets beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

 Extra ärende, som behandlas mellan punkt 23 och punkt 24: Fråga om 
hjärtstartare. 

 Extra meddelande: Fastighetsinformation om 
- företag som har köpt fastigheter i Bolagshagen samt Björkbyn 
- företag som har visat intresse för köp av tomterna i Klackberg, vid Norens 

västra strand 
- företag som har visat intresse för att köpa gamla vattenverket vid 

Prostudden. 
 

 
Skickas till: 
-  
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§ 3   Dnr: NBGK 2018/0292 
 

Återredovisning av Tillväxtlyftet Norberg 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet tackar för återredovisningen. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har tidigare ansökt om medel från Tillväxtverket, som beviljade 
kommunen stöd med 90 procent av bidragsgrundande kostnader för att genomföra 
projektet Tillväxtlyftet Norberg, dock högst med 5 529 000 kronor. Projektet pågår 
mellan den 1 januari 2018 till den 31 december 2020. 
 
Det övergripande syftet med projektet är att öka den sociala hållbarheten i 
kommunen genom att fler unga ska ha sysselsättning, oavsett om det handlar om 
arbete, studier eller ideellt engagemang.  
 
Målen med projektet är följande: 

 Ökad sysselsättning i målgruppen. 

 Minskat beroende av försörjningsstöd i målgruppen. 

 Ökat intresse för eget företagande i målgruppen. 

 Ökad trygghet. 

 Ökat välbefinnande i målgruppen. 
 
Allmänna utskottet fick den 14 november 2018, paragraf 77, information om 
projektet och beslutade då följande: 
1. Allmänna utskottet tackar för informationen. 
2. En projektplan för att förtydliga de strategiska och finansiella målen ska 

upprättas. 
3. En väsentlig del i projektet ska handla om att skapa trygghetsbefrämjande 

insatser i kommunen. 
4. Det ska undersökas om det går att göra en riktad insats för att utbilda inom 

verksamhetsområdet industri. 
5. Integrations- och arbetsmarknadsstrategen uppdras att återredovisa ärendet till 

allmänna utskottet den 23 januari 2019. 
 
Integrations- och arbetsmarknadsstrateg Karin Nordlund och ekonomichef Stefan 
Granqvist medverkar på sammanträdet och ger en muntlig återredovisning av 
ärendet. 
 

 
Skickas till: 
Akten 
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§ 4   
 

Information om utbildning i krisberedskap och lagen om 
extraordinära händelser 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet utgör även krisledningsnämnd. För att få mer information om 
uppdraget har krisledningsnämnderna i Avesta, Hedemora, Fagersta, Norbergs och 
Surahammars kommuner kallats till en gemensam utbildning i krisberedskap och 
lagen om extraordinära händelser. Utbildningen äger rum den 22 februari 2019 på 
Lindgården i Fagersta. 
 
Allmänna utskottets ledamöter och ersättare har fått kallelsen utskickad per e-post 
den 20 december 2018. Ärendet tas upp vid dagens sammanträde som en extra 
information och påminnelse. 
 

 
Skickas till: 
- 
  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 7 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   Dnr: NBGK 2019/0025 
 

Revidering av regler för kommunalt partistöd i Norbergs 
kommun 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Förslag till revidering av regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun antas 
att gälla från mandatperioden 2018-2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 10 november 2014, paragraf 99, regler för 
kommunalt partistöd i Norbergs kommun. Ledningskontoret har nu upprättat ett 
förslag till revidering av reglerna. Förslaget har upprättats av följande anledningar: 

 Ändring av laghänvisningar eftersom det befintliga reglementet pekar mot 
lagrum i den gamla kommunallagen. 

 Förtydliganden/tillägg av bestämmelser som tidigare har varit otydliga eller som 
har efterfrågats. 

 Ändring av redovisningsförfarandet. 
 
Beslut om partistöd ska enligt kommunallagen innehålla krav på att mottagaren, det 
vill säga respektive parti, av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar att stödet har använts för att stärka dess ställning i den kommunala 
demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in 
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Enligt befintligt reglemente betalas partistöd ut årligen i förskott, vilket 
ledningskontoret i samråd med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning anser ska 
ändras till att stödet betalas ut efter att den skriftliga redovisningen och 
granskningsintyget för föregående år har lämnats in. På så vis blir det en påminnelse 
för partierna att årligen lämna in redovisning och granskningsintyg för att få årets 
partistöd utbetalt samt kunna få partistöd beviljat för nästkommande år, samtidigt 
som att inget parti riskerar att bli återbetalningsskyldigt eftersom stöden utbetalas i 
februari och redovisningarna/intygen för föregående år inte ska vara inlämnade 
förrän senast den 30 juni. 
 
Det befintliga reglementet saknar bestämmelser om vad som gäller vid ny 
mandatperiod, varför detta har lagts till. Förslaget är att partistöd utbetalas till 
samtliga fullmäktigepartier vid påbörjan av en ny mandatperiod. 

 

 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 6   Dnr: NBGK 2018/0025 
 

Partistöd för år 2019 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Under förutsättning att fullmäktige har antagit revideringen av reglerna för 

kommunalt partistöd för Norbergs kommun, utbetalas partistöd till samtliga 
fullmäktigepartier eftersom en ny mandatperiod har börjat. Utbetalningen sker 
enligt följande: 
A. Socialdemokraterna  51 000 kronor 
B. Demokraterna i Norberg 24 000 kronor 
C. Vänsterpartiet  21 000 kronor 
D. Sverigedemokraterna 21 000 kronor 
E. Partiet för Norbergs framtid 18 000 kronor 
F. Moderaterna  18 000 kronor 
G. Centerpartiet  18 000 kronor 
H. Liberalerna  18 000 kronor 

 
2. För partier som har fått partistöd år 2018, ska redovisning och granskningsintyg 

enligt 4 kapitlet, 31 paragrafen, andra stycket i kommunallagen, lämnas till 
ledningskontoret senast den 30 juni 2019. I annat fall utbetalas inget partistöd 
för år 2020. 

Sammanfattning 
I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Enligt lagen är 
ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. 
Utöver lagen har kommunen regler för hantering av det kommunala partistödet. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av reglerna för kommunalt 
partistöd i Norbergs kommun. I revideringen föreslås att partistöd utbetalas till 
samtliga fullmäktigepartier vid påbörjan av en ny mandatperiod. 
 
Partistödet består av  

 ett grundstöd, som uppgår till 12 000 kronor per parti och år, samt  

 ett mandatstöd, som uppgår till 3 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige 
och år.  

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 7   Dnr: NBGK 2018/0353 
 

Revidering av funktionshinderspolitisk plan 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Den reviderade funktionshinderspolitiska planen antas. 

Sammanfattning 
Norbergs kommuns funktionshinderspolitiska plan antogs av kommunfullmäktige 
år 2010. Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning och eventuell revidering av 
den funktionshinderspolitiska planen sker vart tredje år. Av den anledningen har  
HR-enheten upprättat ett förslag till revidering av planen. Även utskottens 
uppföljningsmall av den funktionshinderspolitiska planen är reviderad. 
 
Den funktionshinderspolitiska planen i Norbergs kommun syftar till att samtliga 
kommuninvånare ges lika möjlighet i jämlikhet och delaktighet oavsett 
förutsättningar, ålder, kön, skyldigheter och rättigheter. 
 
De övergripande målen för Norberg kommuns funktionshinderspolitik är samma 
som de nationella. Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 8   Dnr: NBGK 2019/0023 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Allmänna utskottets beslut 
Efter muntlig genomgång av kommunsekreteraren på kommunstyrelsens 
sammanträde den 11 februari 2019, föreslås kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att anta den föreslagna arbetsordningen. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Med anledning av detta har 
ledningskontoret sett över kommunfullmäktiges arbetsordning för att harmonisera 
med lagstiftningen. 
 
Generellt har inga stora förändringar i arbetsordningen gjorts, en nyhet är dock att 
det nu står i arbetsordningen att justerarna är en person vardera från opposition och 
majoritet. Den reviderade arbetsordningen bygger, liksom nuvarande arbetsordning, 
nästan uteslutande på Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) förslag till 
arbetsordning. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunsekreteraren 
Akten  
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§ 9   Dnr: NBGK 2018/0402 
 

Upphandlings- och inköpssamverkan 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom en förfrågan till Fagersta kommun om att 

samverka kring upphandlingar när avtalet om upphandlingssamverkan med 
Avesta kommun upphör från och med december år 2019. 

 

2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå 
samverkan, i första hand via köp av tjänst. 

Sammanfattning 
Upphandlingssamverkan mellan Avesta, Norbergs och Skinnskattebergs 
kommuner, med säte i Avesta, startades år 2007. Avesta kommun har haft svårt att 
få en kontinuitet med upphandlare och upphandlingschef i verksamheten, vilket 
tidvis har påverkat upphandlingsenheten negativt. Avesta kommun har nu beslutat 
att säga upp upphandlingssamarbetet. 
 
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse i ärendet. Där framkommer att avtalad 
uppsägningstid vid utträde är ett år, räknat från den skriftliga uppsägningen. Det 
innebär att Norbergs kommun står utan upphandlingsorganisation för delar av 
verksamheten från och med december år 2019. 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds upphandlingar för Norbergs 
kommun hanteras idag via Fagersta kommun. När upphandlingssamverkan med 
Avesta upphör förefaller det både naturligt och rimligt att ställa frågan till Fagersta 
om att Norberg köper upphandlingstjänster av Fagersta för samtliga delar. Förslaget 
är därför att kommunfullmäktige ställer sig bakom en sådan förfrågan och uppdrar 
till kommunchefen att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå samverkan, i 
första hand via köp av tjänst. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 12 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   Dnr: NBGK 2017/0196 
 

Svar på uppdrag om att utreda samplanering av 
utbildningsförbund med närliggande gymnasium 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tar del av svaret och inväntar svar från Norra Västmanlands 
ekonominämnd och kommunchefen på övriga uppdrag som gavs av 
kommunfullmäktige den 27 augusti 2018, paragraf 85. 

Sammanfattning 
I samband med att kommunfullmäktige den 27 augusti 2018, paragraf 85, 
behandlade ett ärende gällande utveckling av ersättningsmodell för Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, gavs följande uppdrag: 
1. Kommunfullmäktige ger Norra Västmanlands ekonominämnd i uppdrag att 

utreda om kostnadsnivån för verksamhetslokaler utifrån den verksamhet som 
NVU bedriver kan anses vara rimlig, uppdraget ska återredovisas till 
kommunstyrelsen i november. 

2. Kommunfullmäktige ger Norra Västmanlands ekonominämnd i uppdrag att 
utreda om det är rimligt att riksprislistan snarare än kostnadsnivåer per 
gymnasieprogram utgör grund för en ny ersättningsmodell, uppdraget ska 
återredovisas till kommunstyrelsen i november. 

3. Kommunfullmäktige ger NVU i uppdrag att utreda om förutsättningar finns för 
samplanering av utbildningsutbud med närliggande gymnasieskolor avseende 
både ungdomsgymnasiet samt vuxenutbildning, uppdraget ska återredovisas till 
kommunstyrelsen i november. 

4. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med övriga ägarkommuner ta 
fram förslag till en reviderad förbundsordning, bland annat med bakgrund i 
förändrad lagstiftning, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen innan 
årsskiftet. 

 
NVU:s förbundsdirektion behandlade sitt uppdrag genom att utbildningschefen 
informerade om att samarbetet med närliggande gymnasieförbund fungerar bra och 
pågår kontinuerligt. Direktionen beslutade att ta del av informationen och tillsände 
Norbergs kommun beslutet. 
 
Allmänna utskottet behandlade ärendet den 14 november 2018, paragraf 79, och 
beslutade då att återremittera ärendet till NVU för förtydligande vad det är för 
samarbeten som förbundet har idag. 
 
 
 
 

 → 
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§ 10, fortsättning. 
 
NVU:s direktion har lämnat ett nytt svar på uppdraget. Samarbete med närliggande 
gymnasieskolor ligger i att ha gemensamma studie- och yrkesvägledarträffar. Det 
finns även ett bra samarbete med till exempel Avesta gällande elever som önskar gå 
på måleriprogrammet och Sala för elever som söker sig till naturbruksprogrammet. 
Gällande vuxendelen så köper NVU distansutbildning bland annat från Avesta. 
 
Uppdragen som gavs till Norra Västmanlands ekonominämnd och kommunchefen 
har ännu inte återredovisats till kommunstyrelsen. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Kommunchefen 
Akten  
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§ 11   Dnr: NBGK 2018/0026 
 

Uppföljning av internkontrollplan för år 2018 

Allmänna utskottets beslut 
Uppföljningen av allmänna utskottets internkontrollplan för år 2018 godkänns. 

Sammanfattning 
Internkontrollplaner tas fram årligen av respektive utskott. Allmänna utskottet 
beslutade den 2 maj 2018, paragraf 41, att anta en internkontrollplan för år 2018. En 
sammantagen internkontrollplan för år 2018 behandlades av kommunstyrelsen den 
21 maj 2018, paragraf 65. Internkontrollplanerna för kommunstyrelsens utskott ska 
årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Ledningskontoret har upprättat en uppföljning av allmänna utskottets 
internkontrollplan. De rutiner som har kontrollerats är attest, rekvisitioner, 
bemanning, personalförsörjning, rehabilitering - korttidsfrånvaro, löner, 
systematiskt brandskyddsarbete, krisledning och krisledningsstöd, försäkringar, 
ersättningar till förtroendevalda, kommunstyrelsens delegationsordning och 
politiska beslut. Gällande rutinerna för upphandling samt styrdokument inom 
utskottens ansvarsområden saknas kontrollrapport, dock kan nämnas att en översyn 
av styrdokument är pågående. 
 
Av de inlämnade rapporterna framgår att rutinerna för attestrutiner, rekvisitioner, 
bemanning, personalförsörjning, systematiskt brandskyddsarbete, krisledning och 
krisledningsstöd samt försäkringar fungerar enligt rutinbeskrivningarna. 
 
Rutinerna för rehabilitering – korttidsfrånvaro, löner, ersättningar till 
förtroendevalda samt politiska beslut fungerar men är i behov av utveckling. 
 

Gällande rutinerna för delegationsbeslut anmäls inte alla systematiskt till nämnden. 
Medvetenheten om vad delegationsbeslut är och hur de skall återrapporteras 
behöver ökas hos delegaterna. 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 12   Dnr: NBGK 2019/0017 
 

Internkontrollplan för år 2019 

Allmänna utskottets beslut 
Internkontrollplan år 2019 för allmänna utskottet antas och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Delinternkontrollplaner tas årligen fram av respektive utskott, för att därefter 
godkännas av kommunstyrelsen som en sammantagen internkontrollplan. Av den 
anledningen har ledningskontoret upprättat ett förslag till internkontrollplan år 2019 
för allmänna utskottet. 
 
Förslaget motsvarar i stort tidigare års internkontrollplaner, men har med anledning 
av dataskyddsförordningen GDPR:s införande kompletterats med rutiner för 
incidentrapportering och registerförteckning. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 13   Dnr: NBGK 2019/0004 
 

Verksamhetsberättelse för allmänna utskottet med uppföljning 
av åtaganden för år 2018 

Allmänna utskottets beslut 
Verksamhetsberättelsen med uppföljningen av åtaganden för år 2018 godkänns. 

Sammanfattning 
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse med 
uppföljning av åtaganden för allmänna utskottet år 2018. 
 
Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten och årets händelser samt redogör 
för måluppfyllelsen av åtagandena och framtida utsikter. 
 
Enligt Norbergs kommuns styrmodell ska utskotten besluta om åtaganden utifrån 
kommunstyrelsens tio mål. Dessa mål bygger i sin tur på kommunfullmäktiges fyra 
strategiska områden; Den tillgängliga och attraktiva kommunen, Samverkan för hållbar 
tillväxt och utveckling, Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring samt Kommunen – en 
attraktiv arbetsgivare. Utskottens åtaganden ska årligen följas upp som underlag inför 
årsredovisningen och i god tid innan budgetberedningen inför kommande budgetår. 
 
Kommunchef Hannu Högberg föredrar ärendet genom att redovisa allmänna 
utskottets åtaganden för år 2018, som beslutades under föregående mandatperiod. 
 

 
Skickas till: 
Ledningskontoret 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 17 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14   Dnr: NBGK 2017/0397 
 

Yttrande över medborgarförslag om fler bussturer på linje 86 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget anses delvis bifallet och i övrigt besvarat, då det numera 

finns en buss att tillgå kvällstid på linje 86 samt att kommunen och 
Kollektivtrafikförvaltningen tillsammans ser över önskemålen. 

 
2. Medborgarförslaget överlämnas till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 

för beaktande vid kommande arbete med kollektivtrafikplanering. 

Sammanfattning 
Fyra personer har lämnat in ett medborgarförslag om fler bussturer på linje 86. 
Förslaget är att kommunen ska samarbeta med Kollektivtrafikmyndigheten och 
Västmanlands Länstrafik för att öka turtätheten på linje 86 samt att kommunen ska 
se över möjligheten till fler bussturer även på sommaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 130, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Därefter beslutade 
kommunstyrelsen den 21 maj 2018, paragraf 79, att uppdra till ledningskontoret att 
yttra sig över förslaget. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. Linje 86 går mellan Norberg, 
Karbenning och Västerfärnebo. Vid tidpunkten för förslagets inlämnade gick sista 
turen klockan 17.20 från Norbergs busstation. Efter diskussion med 
Kollektivtrafikförvaltningen finns nu en anropsstyrd buss att tillgå klockan 21.40 
från busstationen. Förslaget kan därför delvis anses bifallet. 
 
Vid ett möte mellan Kollektivtrafikförvaltningen och kommunen den 31 oktober 
2018 togs medborgarförslaget upp. Båda parterna är därmed medvetna om 
förslagsgivarnas önskemål gällande ökade turer på linje 86. 
 
Medborgarförslaget innehåller två tabeller med förslag på turtider mellan Norberg 
och Karbenning. Kollektivtrafikförvaltningen har baserat på dessa förslag gjort en 
uträkning av kostnaden för turutökning enligt dessa tabeller. Uträkningen är baserad 
på oförändrade intäkter. Under perioden den 19 augusti 2019 till den 14 juni 2020 
skulle kostnaden uppgå till cirka 1 604 000 kronor och under sommaren den 17 juni 
2019 till den 18 augusti 2019 till cirka 344 000 kronor, det vill säga en ökad kostnad 
på totalt 1 948 000 kronor. 
 
 
 

 → 



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 18 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14, fortsättning. 
 
Ledningskontoret anser att medborgarförslaget till viss del kan anses bifallet och i 
övrigt besvarat, då det numera finns en buss att tillgå kvällstid på linje 86 samt att 
kommunen och Kollektivtrafikförvaltningen tillsammans ser över önskemålen. 
 
Eftersom frågan ligger inom demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets område, 
anser ledningskontoret att medborgarförslaget efter beslut av kommunfullmäktige 
ska överlämnas till utskottet för beaktande vid kommande arbete med 
kollektivtrafikplanering. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 19 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15   Dnr: NBGK 2018/0032 
 

Yttrande över motion angående utbildning om 
offentlighetsprincipen 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen förklaras besvarad, i och med den utbildning som kommer att hållas för 
förtroendevalda och det arbete som kommer att ske i samband med att en ny 
dokumenthanteringsplan arbetas fram. 

Sammanfattning 
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om vikten av att kommunen 
hanterar allmänna handlingar på rätt sätt så att medborgarnas rätt till insyn 
säkerställs. I motionen föreslås att tjänstepersoner som handhar handlingar som kan 
betraktas som offentliga liksom ordförande respektive vice ordförande i 
kommunstyrelsen och dess utskott utbildas kring detta. Om möjligt bör denna 
utbildning också gälla tjänstepersoner samt politiskt valda i våra samarbetsorgan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, paragraf 9, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ledningskontoret yttrade sig i en 
skrivelse den 14 mars 2018, som återremitterades för förtydligande av 
kommunstyrelsen den 9 april 2018, paragraf 41. 
 
Ledningskontoret har nu upprättat ett reviderat yttrande. Sammantaget bedömer 
ledningskontoret att i och med en utbildning som kommer att hållas för 
förtroendevalda och det arbete som kommer att ske i samband med att en ny 
dokumenthanteringsplan arbetas fram, så uppfylls motionens avsikter. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16   Dnr: NBGK 2018/0115 
 

Yttrande över motion om ökad trygghet i Norberg 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad, då brottsförebyggande arbete redan pågår. 

Sammanfattning 
Ulf Segerbo (M) har lämnat in en motion om ökad trygghet i Norberg. I motionen 
föreslås att det görs en trygghetsöversyn i Norberg och att förutsättningarna för att 
sätta upp kameror utreds. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 58, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur 
den 21 maj 2018, paragraf 89, att uppdra till ledningskontoret att yttra sig över 
motionen. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. År 2010 inkom en motion om 
kameraövervakning av fastigheter i Norbergs kommun, i syfte att öka individens 
trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse och brottslighet samt 
öka identifieringsmöjlighet av gärningspersoner. Motionens förslag var att en 
behovsanalys av alla kommunägda fastigheter som inte hade verksamhet kvällar, 
nätter och helger skulle göras samt att en säkerhetsgrupp skulle ansvara för 
framtagandet av rutiner kring eventuell kameraövervakning. Efter inhämtande av 
yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, ansåg ledningskontoret att motionen skulle avslås. 
NVK angav bland annat att årskostnaden (år 2010) för kameraövervakning vid 
Källskolan och Centralskolan uppskattades till 173 000 kronor. 
 
Det preventiva arbetet i Norberg bedrivs på flera nivåer och parallellt. Det är 
entydigt att många goda insatser vidtagits för att utveckla det brottsförebyggande 
arbetet men bilden är också att koordinationen av arbetet kan utvecklas. Insatserna 
bör också utgå från ett systematiskt mål/medel-tänkande utifrån identifierade 
nulägesbilder. Brottsstatistik för Norbergs kommun behöver brytas ned på lägre 
nivåer för att ge underlag till kommun samt polis om de specifika insatser som bör 
sättas in förutom de mera generella, till exempel bevakningskameror på vissa 
platser. Förekommer brott eller skadegörelse på ett specifikt ställe kan en kamera 
vara en god idé. 
 
 
 
 
 

 → 



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 21 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16, fortsättning. 
 
Fagersta kommun införde privata väktare under år 2017 med syfte att förebygga 
brott och höja säkerheten. Modellen i Norberg var att satsa på fritidscoacher. Att 
införa väktare kan vara förebyggande men kostnaden ska ställas i förhållande till 
andra prioriteringar. Rekommendationen i nuläget är att göra Norbergs kommuns 
brottsförebyggande arbete mer angeläget för hela Norberg. För att nå dit, behöver 
exempelvis lokalt näringsliv och civila samhället involveras samt att 
kommunikationen kring det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Initiativ i denna 
riktning har beslutats av kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 november 
2018, paragraf 81. 
 
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad. 

Yrkanden 
Anna Kramer (M) yrkar att ledningskontoret uppdras att ta fram en ny 
kostnadsberäkning för uppsättande av kameror samt ett förtydligande av vad den 
utredning som genomfördes år 2010 grundar sig på. 
 
Lennart Skansfors (DiN) yrkar bifall till Kramers förslag. 

Proposition 
Ordförande ställer ledningskontorets förslag om att motionen anses besvarad samt 
Kramer (M) och Skansfors (DiN) yrkande under proposition och finner bifall till 
ledningskontorets förslag. 

Reservationer 
Anna Kramer (M) och Lennart Skansfors (DiN) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 22 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   Dnr: NBGK 2018/0014 
 

Yttrande över medborgarförslag om åtgärder för att öka 
tryggheten i centrum 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat, då brottsförebyggande arbete redan pågår. 

Sammanfattning 
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har lämnat in ett 
medborgarförslag om åtgärder för att öka tryggheten för medborgare som vistas i 
centrum under kvällar och helger. Förslaget är att installera trygghetskameror på 
centrala platser i Norberg. Vidare föreslås att kommunen tar initiativ att hyra in 
väktare som får till uppgift att patrullera på särskilt utsatta platser i centrala 
Norberg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 36, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur 
den 21 maj 2018, paragraf 85, att uppdra till ledningskontoret att yttra sig över 
motionen. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. År 2010 inkom en motion om 
kameraövervakning av fastigheter i Norbergs kommun, i syfte att öka individens 
trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse och brottslighet samt 
öka identifieringsmöjlighet av gärningspersoner. Motionens förslag var att en 
behovsanalys av alla kommunägda fastigheter som inte hade verksamhet kvällar, 
nätter och helger skulle göras samt att en säkerhetsgrupp skulle ansvara för 
framtagandet av rutiner kring eventuell kameraövervakning. Efter inhämtande av 
yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, ansåg ledningskontoret att motionen skulle avslås. 
NVK angav bland annat att årskostnaden (år 2010) för kameraövervakning vid 
Källskolan och Centralskolan uppskattades till 173 000 kronor. 
 
Det preventiva arbetet i Norberg bedrivs på flera nivåer och parallellt. Det är 
entydigt att många goda insatser vidtagits för att utveckla det brottsförebyggande 
arbetet men bilden är också att koordinationen av arbetet kan utvecklas. Insatserna 
bör också utgå från ett systematiskt mål/medel-tänkande utifrån identifierade 
nulägesbilder. Brottsstatistik för Norbergs kommun behöver brytas ned på lägre 
nivåer för att ge underlag till kommun samt polis om de specifika insatser som bör 
sättas in förutom de mera generella, till exempel bevakningskameror på vissa 
platser. Förekommer brott eller skadegörelse på ett specifikt ställe kan en kamera 
vara en god idé. 
 

 → 



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 23 (32)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17, fortsättning. 
 
Fagersta kommun införde privata väktare under år 2017 med syfte att förebygga 
brott och höja säkerheten. Modellen i Norberg var att satsa på fritidscoacher. Att 
införa väktare kan vara förebyggande men kostnaden ska ställas i förhållande till 
andra prioriteringar. Rekommendationen i nuläget är att göra Norbergs kommuns 
brottsförebyggande arbete mer angeläget för hela Norberg. För att nå dit, behöver 
exempelvis lokalt näringsliv och civila samhället involveras samt att 
kommunikationen kring det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Initiativ i denna 
riktning har beslutats av kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 november 
2018, paragraf 81. 
 
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat. 

Yrkanden 
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att ledningskontoret uppdras att ta fram en ny 
kostnadsberäkning för uppsättande av kameror samt ett förtydligande av vad den 
utredning som genomfördes år 2010 grundar sig på. 
 
Anna Kramer (M) yrkar bifall till Skansfors förslag. 

Proposition 
Ordförande ställer ledningskontorets förslag om att medborgarförslaget anses 
besvarat samt Skansfors (DiN) och Kramers (M) yrkande under proposition och 
finner bifall till ledningskontorets förslag. 

Reservationer 
Anna Kramer (M) och Lennart Skansfors (DiN) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18   Dnr: NBGK 2018/0273 
 

Yttrande över motion om kommunkartan i årsredovisningen 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen bifalls, innebärande att den nya mer detaljerade kartan publiceras i 
kommande årsredovisningar. 

Sammanfattning 
Stig Holmberg (C) har lämnat in en motion om kommunkartan i årsredovisningen 
för år 2017. Kartan upplevs som ofullständig då byar som Karbenning by, 
Hökmora, Olsbenning, Bråfors och Fragg inte finns med. Förslaget är att en mer 
fullständig karta upprättas, där byarna i ytterområdena finns utmärkta. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 101, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig i ärendet. Årsredovisningen upprättas av 
ledningskontoret, som har fått hjälp av Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggförvaltning att ta fram kartan. Själva kartbilden är endast en enkel illustration 
och har ingen formell betydelse i årsredovisningen. Ett alternativ vore därför att ta 
bort kartan helt, för att undvika att någon by inte blir utmärkt. Miljö- och 
byggförvaltningen har dock tagit fram en ny karta som är mer detaljerad och som 
kan ersätta den gamla kartan i kommande årsredovisningar. Förslaget är därför att 
motionen bifalls, innebärande att den nya mer detaljerade kartan publiceras i 
kommande årsredovisningar. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 19   Dnr: NBGK 2017/0210 
 

Yttrande över medborgarförslag gällande trafiksituationen för 
boende längs Skolgatan 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat, då åtgärder som ligger i linje med det redan har 
utförts. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har tidigare fått in ett medborgarförslag om trafiksituationen för 
de boende längs Skolgatan. Förslagsgivaren skriver att det har uppskattats höga 
hastigheter på trimmade mopeder, att gatan fått karaktären ”motorled” då det med 
bil körs en stor mängd barn fram och tillbaka till skolan samt att det förekommer 
dagliga tillbud med cyklister som inte känner till eller respekterar trafikregler. Ett 
antal åtgärder föreslås, där grundförslaget är att Skolgatan stängs av vid 
trevägskorsningen och att endast fordon med särskilt tillstånd får framföras mot 
skolans parkering.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017, paragraf 75, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har därefter 
remitterats till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, för yttrande. 
 
NVK har lämnat in ett yttrande där direktionen framför att åtgärder som ligger i 
linje med medborgarförslaget har genomförts. NVK har utfört åtgärder såsom 
trafikmätning, montering av digital hastighetspåminnare under ett par veckors tid, 
att ombe skolorna att informera skolskjutsande vårdnadshavare att sänka farten 
samt framtagande av förslag till föreskrifter gällande förbjuden fordonstrafik och 
parkering på Skolgatan. Kommunfullmäktige föreslås därför att avsluta ärendet. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 20   Dnr: NBGK 2018/0114 
 

Yttrande över medborgarförslag om att inrätta en kommunal 
kundtjänst 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Lennart Skansfors (DiN) och Christer Filipsson (DiN) har tillsammans lämnat in ett 
medborgarförslag om att inrätta en kommunal kundtjänst. Förslaget är att 
kommunen inrättar en kommunal servicetjänst, vars huvudsakliga uppdrag är att 
genom råd och stöd hjälpa medborgarna att navigera i det kommunala systemet. 
Servicen kan också vara att hjälpa medborgarna att ansöka om de bidrag och stöd 
som de har rätt till eller bara att få prata med rätt person i kommunen. Tjänsten bör 
vara bemannad under dagtid på vardagar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 35, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur 
den 21 maj 2018, paragraf 84, att uppdra till ledningskontoret att yttra sig över 
motionen. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. Idag guidas de som ringer till Norbergs 
kommun av växeltelefonister till rätt person. De som besöker kommunhuset får 
träffa en administratör vid allmänna frågor och barnomsorgshandläggare vid frågor 
om detta. De frågor som administratören inte kan hantera hänvisas vidare till 
handläggande myndighet, exempelvis Västmanland-Dalarnas miljö- och 
byggnadsnämnd vid bygglovsfrågor. Administratören är också behjälplig med att 
exempelvis skriva ut blanketter och lämna ut kontaktuppgifter. Vidare besvarar eller 
vidarebefordrar administratören den e-post som kommer in till kommunens 
myndighetsbrevlåda. 
 
Ledningskontoret ser inget behov av att utöka kommunens kundmottagande 
organisation i nuläget. Kommunhuset har ett fåtal besök per vecka, varav de flesta 
rör barnomsorg eller personer som söker arbete som kan hanteras av befintlig 
personal. I en genomförd servicemätning fick kommunen som helhet generellt ett 
gott betyg både gällande svarstider och service. Detta styrker ytterligare 
ledningskontorets uppfattning att en kommunal kundtjänst inte behövs. 
 

 
Skickas till: 
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§ 21   Dnr: NBGK 2018/0163 
 

Yttrande över medborgarförslag om återställande av 
paviljongen 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget förklaras besvarat, då dess intentioner redan är uppfyllda. 

Sammanfattning 
Torbjörn Norgren (PNF) har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 
Norbergs kommun ska återställa paviljongen bakom kommunhuset med 
kringliggande stenläggning och plantering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 69, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig i ärendet. Paviljongen bakom kommunhuset har 
under en längre tid varit i behov av restaurering. Under hösten år 2018 påbörjades 
därför arbetet med att restaurera paviljongen i enlighet med rekommendationer från 
Länsmuseet. Den gamla stenlagda gången i parken frilades också i samband med 
restaureringen. Arbetet kommer att färdigställas under våren år 2019. 
 
Med anledning av att medborgarförslagets intentioner redan är uppfyllda, föreslår 
ledningskontoret att medborgarförslaget förklaras besvarat. 
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§ 22   Dnr: NBGK 2017/0398 
 

Yttrande över medborgarförslag om att förenkla och 
digitalisera inlämnandet av medborgarförslag 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget bifalls. 
 
2. Ledningskontoret uppdras att skapa en e-tjänst för att lämna medborgarförslag 

med digital signering. 

Sammanfattning 
Christer Filipsson (DiN) har lämnat in ett medborgarförslag där Norbergs kommun 
föreslås skapa möjlighet att digitalt lämna in medborgarförslag, exempelvis genom 
att förslagsställaren legitimerar sig med e-legitimation. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 129, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 80, att uppdra till ledningskontoret att 
yttra sig över medborgarförslaget. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. I nuläget kan ett medborgarförslag 
antingen lämnas in på papper eller som ett underskrivet och scannat dokument. 
Kommunen håller på att implementera en e-tjänsteplattform där egna e-tjänster kan 
skapas, till exempel för ansökningar eller synpunkter, som sedan signeras med 
mobilt bank-id. Ledningskontoret föreslår att denna plattform används för att ta 
fram en e-tjänst för inlämnande av medborgarförslag.  
 
En fördel med digitala blanketter är att det går att ha tvingande fält så viktig 
information inte glöms bort och kompletteringar på så sätt kan undvikas. 
Ledningskontoret förespråkar dock att även om kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget, så ska de inlämningssätt som används idag finnas kvar, för att 
de som exempelvis inte har tillgång till internet ska kunna lämna förslag även i 
fortsättningen. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   Dnr: NBGK 2017/0362 
 

Yttrande över medborgarförslag om seniorboende/boviera 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarad, då det finns en färdig detaljplan för 
flerfamiljshus samt att en eventuell ny detaljplan bör färdigställas först vid visat 
byggintresse. 

Sammanfattning 
Christer Filipsson (DiN) har tidigare lämnat in ett medborgarförslag där det föreslås 
att ett seniorboende av typen boviera planläggs på en lämplig och vacker plats i 
Norberg med omnejd, gärna med utsikt över kulturlandskapet. Bovieran ska ha en 
vinterträdgård. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 127, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 78, att uppdra till ledningskontoret att 
yttra sig över medborgarförslaget. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. Ett äldreboende av typen boviera kan 
vara ett bra bostadstillskott i Norbergs kommun och det bör kunna inordnas i 
bebyggelsemiljön i Norbergs centrala delar. Sannolikt är den avgörande frågan inte 
om det vore bra utan om någon fastighetsägare eller förvaltare är beredd att 
investera i byggnadstypen. Möjlighet finns också för kommunen att fatta beslut om 
att bygga enligt särskilda koncept.  
 
I kvarteret Stockrosen finns en färdig detaljplan för flerfamiljshus men denna är inte 
framtagen enligt konceptet med vinterträdgård. Detaljplanen medger två 
huskroppar med tre till fyra våningar. En eventuell ny detaljplan, fullt ut enligt 
konceptet boviera, bör färdigställas vid Prostudden, i västra centrum vid Frida 
Hansdotter Arena eller på annat ställe i Norbergs kommun i dialog med det företag 
som önskar bygga. 
 
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat, då det finns en 
färdig detaljplan för flerfamiljshus samt att en eventuell ny detaljplan bör 
färdigställas först vid visat byggintresse. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 24   Dnr: NBGK 2019/0045 
 

Fråga om hjärtstartare 

Allmänna utskottets beslut 
Ledningskontoret uppdras att se över antalet hjärtstartare i Norberg, hur tillgängliga 
de är samt ge förslag på hur tillgängligheten kan ökas. 

Sammanfattning 
Anna Kramer (M) lyfter en fråga om hjärtstartare, som den 6 december 2018, 
paragraf 43, även lyftes i rådet för äldre och funktionsnedsatta, RÄF. Rådet 
beslutade att frågan skulle tas med till allmänna utskottet. 
 
Kramer undrar om hjärtstartare kan monteras på ett offentligt ställe, till exempel en 
mataffär med långa öppettider. 
 
Olle Rahm (S) informerar om att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, SDR, 
tillhandahåller hjärtstartare genom i väntan på ambulans-bilen (IVPA). IVPA-bilen 
rycker ut efter larm till SOS Alarm, det vill säga telefonnummer 112. 
 
Frågan diskuteras. 
 

 
Skickas till: 
Ledningskontoret 
Rådet för äldre och funktionsnedsatta, för kännedom 
Akten  
  



 
Allmänna utskottet 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25   Dnr: NBGK 2019/0032 
 

Meddelanden 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet tar del av meddelandena. 

Sammanfattning 
Följande meddelanden delges allmänna utskottet: 
 
Ledningskontoret 

 Projektrapport:  
Digitaliseringsprogrammet 2017-2018(-2019) 
 

Västmanland-Dalarna lönenämnd 

 Protokoll 2018-11-23 

 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2018 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 

 Protokoll 2018-11-22 

 Protokoll 2018-12-13 

 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2018 
 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

 Protokoll 2018-12-13 

 Protokoll 2019-01-10 
 

Norra Västmanlands Utbildningsförbund 

 Protokoll 2018-12-17 

 Förbundets mål inför budgetår 2019 
 

Norra Västmanlands ekonominämnd 

 Protokoll 2018-11-23 
 
Centrala samverkansgruppen 

 Protokoll 2018-09-26 

 Protokoll 2018-11-08 
 

Rådet för äldre och funktionsnedsatta 

 Protokoll 2018-12-06 
 
 

 → 



 
Allmänna utskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25, fortsättning. 
 
Västmanlands Kommuner 

 Styrelseprotokoll 2018-11-30 
 
Strategisk regional beredning 

 Protokoll 2018-11-30 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Plan för övertagande av räddningstjänst i Västmanlands län  

 Program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka och sanering i 
Västmanlands län 

 
Övriga 

 Tack för bidrag till grannsamverkansskyltar 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S) 

 Fastighetsinformation om 
- företag som har köpt fastigheter i Bolagshagen samt Björkbyn 
- företag som har visat intresse för köp av tomterna i Klackberg, vid Norens 

västra strand 
- företag som har visat intresse för att köpa gamla vattenverket vid 

Prostudden 
 

 
Skickas till: 
Akten 


