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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72    
 

Val av justerare  

Allmänna utskottets beslut 
Jimmy Fredriksson (S) utses att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 73    
 

Godkännande av dagordningen 

Allmänna utskottets beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

 Ärende 3 gällande information om rollen som personalutskott utgår på grund av 
få närvarande. Ärendet behandlas i stället på sammanträdet den 4 september 
2019. 

 Extra ärende, behandlas som punkt 3: Inför beredning av budget för år 2020 
med plan för åren 2021-2022. 

 Extra ärende, behandlas som punkt 21: Revidering av beslut om ny 
förbundsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. 

 Extra ärende, behandlas som punkt 22: Ny förbundsordning för Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund. 

 Extra ärende, behandlas som punkt 23: Hantering av Migrationsverkets 
schablonersättningar. 

 Extra meddelande, behandlas under punkt 20: Plansamrådsmöte den 21 maj 
2019. 

 Extra meddelande, behandlas under punkt 20: Invigning av förskolebibliotek på 
Tallens förskola den 27 maj 2019. 

 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 74   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Inför beredning av budget för år 2020 med plan för åren  
2021-2022 

Allmänna utskottets beslut 
Presentationen godkänns att redovisas på budgetberedningen den 28 augusti 2019. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet sammanträder den 28 augusti och 4 september 2019 för 
beredning av budget för år 2020 samt plan för åren 2021-2022. Föredragningar hålls 
den 28 augusti, då kommunstyrelsens utskott ska representeras av respektive 
ordförande och sektorchef. 
 
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till presentation för allmänna utskottet. 
Kommunchef Hannu Högberg föredrar presentationen. 
 
Till skillnad mot övriga utskott är förslaget att allmänna utskottet inte antar några 
nya åtaganden för år 2020. I stället föreslås en utveckling av Norbergs kommuns 
styrmodell, som redovisas i handlingsplanen Tillsammans för Norberg 2030. 
 

 
 
Skickas till: 
Ledningskontoret 
Akten 
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§ 75   Dnr: NBGK 2019/0219 
 

Förslag till handlingsplan – Tillsammans för Norberg 2030 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Handlingsplanen Tillsammans för Norberg 2030 antas. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet upprättat ett förslag till 
handlingsplan, kallad Tillsammans för Norberg 2030 med devisen Norberg - en liten 
kommun med många hjältar som underrubrik. 
 
I Tillsammans för Norberg 2030 pekar kommunfullmäktige ut följande sex strategiska 
områden, som är av särskild betydelse under mandatperioden 2018-2022: 

 Norberg att växa upp i 

 Norberg att leva och verka i 

 Arbete och föreningsliv i Norberg 

 Miljö och klimat samt hållbarhet och tillgänglighet 

 Att bli äldre i Norberg 

 Nytänkande Norberg 
 
Dessa områden kompletteras med mål som kommunstyrelsen har arbetat fram. 
Målen tydliggörs av åtaganden i respektive utskott och samverkansorgan. Både 
strategiska områden samt mål och därmed även styrsystemet ligger i linje med en 
strategi för en hållbar global utveckling. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 7 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 76   Dnr: NBGK 2019/0190 
 

Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund år 2018 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
VafabMiljö Kommunalförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns. 

Sammanfattning 
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. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 77   Dnr: NBGK 2018/0425 
 

Antagande av avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 
från år 2020 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Förslag till avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund antas att gälla från den 1 
januari 2020. 

Sammanfattning 
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. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 78   Dnr: NBGK 2019/0223 
 

Medlemskap i Bergskraft Bergslagen från år 2018 och framåt 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Norbergs kommun kvarstår som medlem i Bergskraft Bergslagen ekonomisk 

förening från år 2018 och framåt. 
 
2. Medlemsavgiften på 5 000 kronor finansieras årligen genom avsatta medel för 

medlemsavgifter. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun är medlem i den ekonomiska föreningen Bergskraft Bergslagen 
och betalar årligen en medlemsavgift på 5 000 kronor. Medlemsavgiften för år 2018 
har betalats ut till föreningen men något politiskt beslut om att så ska göras har inte 
fattats. Frågan lyfts därför för ställningstagande kring ett fortsatt medlemskap. 
 
Om beslut gällande fortsatt medlemskap fattas, behöver kommunstyrelsen förrätta 
val av ombud och ersättare i föreningen för perioden 2019-2022. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 79   Dnr: NBGK 2018/0369 
 

Svar på uppdrag om processen för delårsredovisningar 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning uppdras att för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige formellt presentera en månadsrapport med prognos i maj eller 
juni månad. 

Sammanfattning 
I samband med behandling av Norbergs kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2018, beslutade kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, paragraf 150, att ge 
allmänna utskottet i uppdrag att se över hur processen för delårsredovisningar kan 
utvecklas så att de lämnas tidigare under året. 
 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, har yttrat sig i ärendet. NVE kan 
hålla med om att det blir problematiskt för kommunfullmäktige att vidta åtgärder 
om det skulle behövas när delårsrapporten kommer in så sent under året. Ett 
alternativ kan vara att göra delårsrapporten en månad tidigare men då kommer den 
att krocka med budgetberedningen i augusti/september. 
 
Som förbättringsåtgärder föreslår NVE att det under året görs budgetuppföljningar 
med prognos för helåret. De görs efter respektive månads utgång i mars, april, maj, 
juli, september och oktober. Rapport skickas till kommunstyrelsen två till tre veckor 
efter månadsskiftet. Dessa rapporter behöver få ta mer plats i form av att de 
formellt presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under maj-juni. 
Rapporterna blir inte lika formella som ett delårsbokslut men ska ge en lika god 
information om det ekonomiska läget i kommunen. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 80   Dnr: NBGK 2018/0368 
 

Svar på uppdrag om redovisning av områden för 
industrietablering och bostadsbyggande 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisningen godkänns. 

Allmänna utskottet beslut 
Lämpliga representanter från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2019 för att 
redovisa ärendet. I samband med detta ombeds miljö- och byggförvaltningen ge 
rapport om vilka insatser som görs för att motverka förfallna områden i Norberg, 
som också är en del av beslutet som togs av kommunstyrelsen den 3 december 
2018, paragraf 171. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2018, paragraf 171, att ge 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, V-Dala, i uppdrag att inom 
befintlig kostnadsram redovisa vilka områden som är möjliga och lämpliga för 
industrietablering och bostadsbyggande, för svar under våren år 2019. 
 
V-Dala har lämnat svar på uppdraget. I de centrala delarna av Norberg finns relativt 
gott om planlagd mark att bebygga med bostäder. Med de möjligheter till 
planläggning som följer av utvecklingsplanen för Prostudden och Västra centrum 
kan utbudet komma att bli än större. Nära tätorten finns även ganska mycket 
planlagd mark vid Klackberg. I övriga delar av kommunen återfinns en del planlagd 
mark för bostäder i Kärrgruvan och Karbenning som inte är bebyggd. Bjurfors är 
det större bebyggelseområdet där planlagd mark för mer bostäder saknas. 
 
I Norberg finns cirka 8,5 hektar mark i kommunal ägo som är planlagd för industri 
och verksamheter. Denna är fördelad mellan Davidsbo i söder och Spännarhyttan i 
nordost. I det senare området finns även en del privatägd mark som till viss del 
skulle kunna exploateras vid intresse hos markägarna. 
 

 
 
Skickas till: 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 81   Dnr: NBGK 2019/0198 
 

Svar på remiss om förslag till regional utvecklingsstrategi 
(RUS) för Västmanlands län 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Norbergs kommun anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi (RUS) för 
Västmanlands län som helhet är bra men har en synpunkt på formuleringen av det 
tredje målområdet. Kommunen föreslår en omformulering från Ett nyskapande och 
tillväxtdrivet Västmanland till Ett nyskapande Västmanland med fokus på hållbar tillväxt. 

Sammanfattning 
Region Västmanland har remitterat ett förslag på regional utvecklingsstrategi (RUS) 
för Västmanlands län till Norbergs kommun för synpunkter. Den regionala 
utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut hur 
Region Västmanland, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning 
och civilsamhälle tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla länet. I 
strategin beskrivs även hur arbetet genomförs genom delmål och prioriterade mål.  
 
Strategin innehåller visionen Ett livskraftigt Västmanland, som uppnås genom tre 
målområden:  

 Ett välmående Västmanland  

 Ett tillgängligt Västmanland  

 Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland  
 
RUS:en har behandlats av regionala ledningsgruppen (kommunchefer) och i den 
strategiska regionala beredningen (förtroendevalda). 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 82   Dnr: NBGK 2019/0159 
 

Återrapport av uppdrag om skyddande av varumärket 
Norbergshem 

Allmänna utskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet behandlade den 17 och 22 mars 2016, paragraf 42, ett ärende 
gällande varumärket Norbergshem. Anledningen var att skyddet för namnet löpte ut 
den 4 november 2015. Utskottet beslutade att kommunen även framledes skyddar 
varumärket Norbergshem i klass 36 hos Patent- och registreringsverket (PRV). 
 
Olyckligtvis har uppdraget inte genomförts tidigare på grund av att respektive 
personal som har tilldelats uppdraget har avslutat sin anställning på 
ledningskontoret. Först den 7 februari 2019 genomfördes ansökan om 
varumärkesregistrering hos PRV. 
 
Den 4 mars 2019 inkom ett föreläggande från PRV, som efter granskning av 
ansökan har bedömt att det finns hinder mot att registrera varumärket. Hindret är 
ett företag med namnet Norbergshem AB, som kan förväxlas med det ansökta 
namnet Norbergshem. Det motanförda företaget ska dessutom äga och bedriva 
uthyrning av fastigheter, lägenheter och lokaler, som är av samma slag som 
kommunen vill skydda. Det går dock att lämna in ett medgivande från innehavaren 
av det motanförda företaget för att kunna registrera kommunens varumärke. 
 
Ledningskontoret har varit i kontakt med VD:n för företaget, som är delägare av 
fastigheterna i Bolagshagen. VD:n meddelar att företaget inte kommer att 
stoppa om Norbergs kommun framöver önskar använda varumärket Norbergshem 
i extern kommunikation. Företaget har hyresfastigheter i Norberg som är 
registrerade med det juridiska namnet Norbergshem. Detta namn avser företaget 
inte att ändra. Bakgrunden till namnet är att samtliga bolag som ingår i koncernen 
A-B Hem har ett geografiskt namn med tillägget hem. 
 
Om kommunen tar namnet Norbergshem för ett eventuellt framtida kommunalt 
fastighetsbolag med hyreslägenheter, finns en uppenbar risk att det förväxlas med 
det privata företaget Norbergshem AB, även om A-B Hem inte avser att nyttja 
namnet i extern kommunikation. Av den anledningen har Norbergs kommun 
meddelat PRV att ansökan återkallas, varför ärendet har avskrivits. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 83   Dnr: NBGK 2019/0222 
 

Firmateckning för Norbergs kommun 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Följande personer utses att teckna Norbergs kommuns firma, innefattande även 

borgensförbindelser, lånereverser, köpekontrakt, köpebrev och övriga rättsliga 
förbindelser som beslutats av kommunstyrelsen eller dess allmänna utskott eller 
innebär verkställighet av beslut av kommunfullmäktige: Kommunstyrelsens 
ordförande Johanna Odö, med vice ordförande Jimmy Fredriksson som 
ersättare, och med kontrasignering av kommunchef Hannu Högberg, med 
personalchef Sonja Eriksson som ersättare. 
 

2. Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström, 
ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Jenny 
Eriksson, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, två i förening, 
har rätt att för Norbergs kommuns räkning teckna kommunens plus- och 
bankgiron samt bankkonton, checkräkning, underteckna bankfil innehållande 
leverantörsbetalningar från ekonomisystemet, underteckna övriga handlingar 
som rör löpande administration samt administration av kommunens/förbundets 
företagskort, såsom ansökan, ändring och avslut. 

 
3. Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström, 

ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Jenny 
Eriksson, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, var och en för 
sig, har rätt att för Norbergs kommuns räkning underteckna redovisning av 
moms, arbetsgivaravgifter samt skattedeklarationer. 

 
4. Ekonomichef Stefan Granqvist och redovisningsekonom Eva Engström har, 

under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige i 
Norberg, rätt att för Norbergs kommuns räkning omsätta Norbergs kommuns 
lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under ett 
kalenderår, och nyupplåna, det vill säga öka Norbergs kommuns skulder, med 
det belopp som kommunfullmäktige beslutar. 

Sammanfattning 
Med anledning av personalförändringar inom Norra Västmanlands ekonominämnd, 
NVE, behöver kommunens firmateckningsbeslut uppdateras. För att förenkla 
hanteringen är NVE och Norbergs kommuns firmateckningsbeslut sammanfattade i 
en gemensam skrivelse. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 84   Dnr: NBGK 2019/0193 
 

Allmänna utskottets bidrag för ett medmänskligt Norberg som 
bot för ensamhetsepidemi 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisningen av vad allmänna utskottet bidrar med för ett medmänskligt Norberg 
som bot för ensamhetsepidemi godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 38, att delvis bifalla en 
motion inlämnad av Putte Dahlström (PNF) om ett medmänskligt Norberg som 
bot för ensamhetsepidemi. Från varje utskott avkrävs en redovisning av vad 
utskottet kan bidra med för att uppfylla motionens intention.  
 
Ledningskontoret har inhämtat och sammanställt information från verksamheter 
under allmänna utskottets ansvarsområde. Allmänna utskottet är dock i grunden ett 
administrativt och strategisk utskott, som inte jobbar med allmänheten ur aspekten 
att förebygga ensamhet. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 16 (26)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 85   Dnr: NBGK 2018/0214 
 

Yttrande över medborgarförslag om solsegel på Stockrosens 
lekplats 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås på grund av att finansiering saknas. 

Sammanfattning 
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. 
 
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. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 86   Dnr: NBGK 2019/0024 
 

Yttrande över medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och 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. 

Sammanfattning 
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. 
 
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. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 87   Dnr: NBGK 2017/0313 
 

Yttrande över medborgarförslag om kolonilotter 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och 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. 

Sammanfattning 
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, V-Dala, 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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§ 87, fortsättning 
 
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. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 88   Dnr: NBGK 2018/0146 
 

Yttrande över motion om stärkt kompetensförsörjning i norra 
Västmanland 

Allmänna utskottets beslut 
Yttrandet återremitteras till Norra Västmanlands Utbildningsförbund för 
behandling av direktionen snarast möjligt. 

Sammanfattning 
Åsa Eriksson (S) har lämnat in en motion om stärkt kompetensförsörjning i norra 
Västmanland. Likalydande motioner är inlämnade i alla tre av Norra Västmanlands 
Utbildningsförbunds, NVU, ägarkommuner. 
 
I motionen föreslås följande: 

 NVU får i uppdrag att under året ta fram en plan för hur förbundet bättre kan 
förse arbetslivet med relevant kompetens. 

 Den nya förbundsordningen som är under framtagande tydliggör NVU:s 
uppdrag att vara en viktig aktör gällande arbetslivets kompetensförsörjning. 

 NVU får i uppdrag att verka för att erbjuda svenska för invandrare (SFI) med 
teknikinriktning i norra länsdelen. 

 NVU återkommer till ägarkommunerna inför budgetprocess 2019-2021 med 
vilka satsningar som kan göras inom ram och med statliga medel för att utöka 
den gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 59, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 90, att ge NVU i 
uppdrag att yttra sig över motionen. 
 
I ett yttrande från utbildningschefen vid NVU framgår det att de 
teknikcollegeanslutna företagen har inlett ett utvecklingsarbete med syfte att stärka 
det industritekniska programmet samt automationsinriktningen på el- och 
energiprogrammet. Initiativ har även tagits av teknikcolleges regionala styrgrupp, 
bland annat till översyn av programmets kurser och lärarkompetens. Yttrandet har 
inte behandlats av NVU:s direktion. 
 

 
 
Skickas till: 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
Motionären, för kännedom 
Akten  
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§ 89   Dnr: NBGK 2018/0423 
 

Yttrande över motion om förbud mot tiggeri 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Sammanfattning 
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. 
 
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. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 90   Dnr: NBGK 2018/0096 
 

Yttrande över motion om porlande arrangemang vid Resedan 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Sammanfattning 
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. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 91   Dnr: NBGK 2019/0032 
 

Meddelanden 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet tar del av meddelandena. 

Sammanfattning 
Följande meddelanden delges allmänna utskottet: 
 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 

 Protokoll 2019-04-09 
 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 

 Protokoll 2019-03-28 

 Protokoll 2019-04-25 
 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

 Protokoll 2019-03-21 
 

Norra Västmanlands Utbildningsförbund 

 Protokoll 2019-03-25 

 Protokoll 2019-04-29 

 Budgetuppföljning per den sista mars år 2019 
 

Västmanland-Dalarna lönenämnd 

 Protokoll 2019-02-21 
 

Norra Västmanlands ekonominämnd 

 Budgetuppföljning per den sista mars år 2019 med helårsprognos 
 

Brottsförebyggande rådet 

 Minnesanteckningar från möte 2019-04-01 
 

Strategisk regional beredning 

 Protokoll 2019-03-29 
 

Västmanlands Kommuner 

 Protokoll från förbundsmöte 2019-04-12 
 

Ordförande Johanna Odö (S) 

 Plansamrådsmöte 2019-05-21 

 Invigning av förskolebibliotek på Tallens förskola 2019-05-27 
 

 

Skickas till: 
Akten  
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§ 92   Dnr: NBGK 2018/0103 
 

Revidering av beslut om ny förbundsordning för Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunchefen uppdras att undersöka ärendet och ta fram underlag inför 
behandling av kommunstyrelsen den 3 juni 2019. 

Sammanfattning 
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, omarbetad förbundsordning, kompletterat reglemente för 
förbundsdirekt samt reglemente för ägarnämnd. 
 
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun tog 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. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunchefen 
Akten 
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§ 93   Dnr: NBGK 2018/0125 
 

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunchefen uppdras att undersöka ärendet och ta fram underlag inför 
behandling av kommunstyrelsen den 3 juni 2019. 

Sammanfattning 
Under våren år 2018 initierade Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, ett 
ärende gällande översyn av förbundsordningen, då den inte överensstämmer med 
kommunallagen. Parallellt med detta har ett ärende om ny ersättningsmodell för 
NVU pågått. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 10, om inriktning till en 
ny ersättningsmodell för NVU. Samtidigt beslutades om uppdrag till 
kommuncheferna att skriva fram en ny förbundsordning till respektive 
kommunfullmäktige senast september år 2019. 
 
Kommunstyrelsen i Fagersta kommun tog likalydande beslut i ärendet den 5 mars 
2019. Därefter har kommunstyrelsen i Fagersta kommun den 7 maj 2019 beslutat 
om att utreda konsekvenserna av en överföring av verksamheterna inom NVU till 
egen regi. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunchefen 
Akten 
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§ 94   Dnr: NBGK 2019/0235 
 

Hantering av Migrationsverkets schablonersättningar 

Allmänna utskottets beslut 
1. Ledningskontorets integrations- och arbetsmarknadsstrateg uppdras att 

tillsammans med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning se över 
verksamheternas användning av schablonersättningen samt fördelningen av 
barnschablonersättningen. 

 
2. Svar på uppdraget lämnas senast den 16 augusti 2019, för behandling av 

allmänna utskottet/budgetberedningen den 28 augusti och 4 september 2019. 

Sammanfattning 
Kommunerna får från Migrationsverket ersättning enligt schablonbelopp för varje 
nyanländ person som tas emot. Det utbetalas även ersättning enligt schablonbelopp 
för mottagande av ensamkommande barn, så kallad barnschablonersättning. 
 
Kommunchef Hannu Högberg informerar om att ledningskontoret visar ett 
prognostiserat överskott av integrationsmedel. Av den anledningen föreslås att 
ledningskontorets integrations- och arbetsmarknadsstrateg får i uppdrag att 
tillsammans med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning se över verksamheternas 
användning av schablonersättningen samt fördelningen av 
barnschablonersättningen. 
 

 
 
Skickas till: 
Integrations- och arbetsmarknadsstrategen 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 


