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Plats och tid: 
 

Kommunhusets sessionssal 
Onsdagen den 28 augusti 2019, klockan 08.00–17.00 
Onsdagen den 4 september 2019, klockan 09.00–12.07  
 

Beslutande: Johanna Odö (S) 
Jimmy Fredriksson (S), §§ 95-97 
Olle Rahm (S), tjänstgörande ersättare §§ 98-126 
Karin Hurtig (V) 
Anna Kramer (M) 
Christer Filipsson (DiN), §§ 95-97 
Lennart Skansfors (DiN), tjänstgörande ersättare §§ 98-126 
 

Ersättare: Olle Rahm (S), §§ 95-97 
Henry Lehto (V) 
Lennart Skansfors (DiN), §§ 95-97 
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Sekreterare 

 
_______________________________ 
Marie Fjellman 
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__________________________________________________________ 
Johanna Odö (S) 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Karin Hurtig (V) 



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 2 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Övriga deltagare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liane Blom (L), gruppledare, §§ 95-97 
Lars Gustavsson (PNF), gruppledare, §§ 95-97 
Åsa-Lena Vestling (SD), gruppledare, § 95-del av § 97 
John Ellard (DiN), gruppledare, §§ 95-97 
Fredrik Johansson (V), gruppledare, §§ 95-97 
Anna-Maria Muselli (S), ordförande i barn- och 
utbildningsutskottet, §§ 95-97 
Sten Nordström (S), kommunfullmäktiges ordförande,  
§§ 95-97 
Liselotte Eriksson, sektorchef sociala, § 95-del av § 97 samt §§ 
98-100 
Ingrid Nord, skolchef, § 95-del av § 97 samt §§ 98-100 
Sonja Eriksson, HR-chef, § 95-del av § 97 samt §§ 98-100 
Joachim Stridsberg, sektorchef demokrati- och 
samhällsutveckling, § 95-del av § 97 samt §§ 98-100 
Karin Nordlund, integrations- och arbetsmarknadsstrateg,  
§§ 98-101  
Hannu Högberg, kommunchef 
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare 
Marie Fjellman, nämndsekreterare 
 
Fackliga representanter 
Mikael Koivunen, Lärarnas Riksförbund Norberg,  
§ 95-del av § 97 
Catrine Behrens Löfgren, Lärarförbundet Norberg,  
§ 95-del av § 97 
Therese Svanström, Kommunal, § 95-del av § 97 
 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Stefan Granqvist, ekonomichef, §§ 95-123 
Therese Elofsson, controller, § 95-del av § 97 
Helena Tengbert, processledare, § 95-del av § 97 
 
Västmanland-Dalarna lönenämnd 
Carina Sjöberg, lönechef, § 95-del av § 97 
 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
Mats Jansson, räddningschef, del av § 97 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Helene Johansson, tillförordnad förbundschef, § 95-del av § 97 
 
 

 → 



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 3 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Övriga deltagare, 
fortsättning 

Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
Aneth Arvidsson (S), ordförande, del av § 97 
Henrik Junno, utbildningschef, del av § 97 
Ann-Christin Albinsson, administrativ chef, del av § 97 
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Håkan Eck, förvaltningschef, del av § 97 

 

  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 4 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Innehållsförteckning 

Val av justerare § 95 
Godkännande av dagordning § 96 
Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och 
samverkansorgan inför behandling av budget för år 2020 med 
plan för åren 2021 och 2022 

§ 97 

Budgetuppföljningar med helårsprognoser per den sista maj och 
den sista juli 

§ 98 

Återrapportering av uppdrag från budgetberedningen i mars år 
2019 

§ 99 

Information om rollen som personalutskott § 100 
Svar på uppdrag om verksamheternas användning av 
schablonersättningen samt fördelningen av 
barnschablonersättningen 

§ 101 

Finansiering av en eventuell medeltidsmarknad § 102 
Yttrande över motion om ökat partistöd § 103 
Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om 
verksamhetsbidrag år 2020 

§ 104 

Skattesats för år 2020 § 105 
Norbergs kommuns budget för år 2020 med plan för åren 2021 
och 2022 

§ 106 

Former för regional samverkan i Västmanlands län § 107 
Sammanträdesplan för allmänna utskottet år 2020 § 108 
Nytt reglemente för Västmanland-Dalarna lönenämnd från år 
2020 

§ 109 

Nytt samverkansavtal för Västmanland-Dalarna lönenämnd från 
år 2020 

§ 110 

Information om risk- och sårbarhetsanalys för perioden  
2019-2022 

§ 111 

Ny taxa för plan- och bygglovverksamheten § 112 
Ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken § 113 
Yttrande över motion om järnvägs- och trevägskorsning i 
Hökmora 

§ 114 

Yttrande över motion om lån av sammanträdesrum i 
kommunhuset 

§ 115 

Yttrande över motion om vice ordförandeposter till oppositionen § 116 
Yttrande över motion om drift och styrning av Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund 

§ 117 

Yttrande över motion om revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

§ 118 

Yttrande över motion om rekrytering av sektorchefer § 119 
Aktualitetsprövning av Norbergs översiktsplan § 120 

 

 → 



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 5 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Innehållsförteckning, fortsättning 
 

Ny förbundsordning och ersättningsmodell för Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund 

§ 121 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
personalärenden, fastigheter, ekonomi samt allmänna utskottets 
ansvarsområde 

§ 122 

Synpunkter på handlingsplanen Tillsammans för Norberg 2030 § 123 
Program för centrala Norberg § 124 
Gestaltningsprogram för Norbergs genomfarter § 125 
Meddelanden § 126 

  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 6 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 95    
 

Val av justerare 

Allmänna utskottets beslut 
1. Karin Hurtig (V) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 
2. Till ersättare för Karin Hurtig (V) utses Anna Kramer (M). 
 

 
 
Skickas till: 
- 
  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 7 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 96    
 

Godkännande av dagordning 

Allmänna utskottets beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 
Skickas till: 
-  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 8 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 97   Dnr: NBGK 2019/0001  
 

Föredragningar av kommunstyrelsens utskott och 
samverkansorgan inför behandling av budget för år 2020 med 
plan för åren 2021 och 2022 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Representanter för kommunstyrelsens utskott och samverkansorgan redogör för 
budget- och planperioden 2020-2022 samt för svar på uppdrag som gavs vid 
budgetberedningen den 25 och 29 mars 2019, paragraf 34. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 9 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 98   Dnr: NBGK 2019/0005 
 

Budgetuppföljningar med helårsprognoser per den sista maj 
och den sista juli 

Allmänna utskottets beslut 
Rapporterna godkänns. 

Sammanfattning 
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, 
medverkar på sammanträdet för att informera om en budgetuppföljning med 
helårsprognos per den 31 maj 2019 samt en budgetuppföljning med helårsprognos 
per den 30 juni 2019. 
 
Enligt uppföljningen per den sista maj prognostiserades ett helårsresultat på 2,8 
miljoner kronor medan det enligt uppföljningen per den sista juni prognostiserades 
ett helårsresultat på 3,4 miljoner kronor. Resultatmålet för år 2019 är 1,1 miljoner 
kronor. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 10 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 99   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Återrapportering av uppdrag från budgetberedningen i mars år 
2019 

Allmänna utskottets beslut 
1. Rapporterna godkänns och uppdragen 1, 5-10, 14-15, 17 och 18 anses utförda 

medan uppdragen 2-4 och 11-13 kvarstår. Uppdrag 16 anses som ej längre 
aktuellt, då allmänna utskottet till dagens sammanträde har fått en nedbruten 
resultaträkning samt informerats om att det finns en gemensam balansräkning 
för hela kommunen, men ingen enskild för respektive utskott. 

 
2. HR-enhetens yttrande antas att utgöra allmänna utskottets svar på barn- och 

utbildningsutskottets förslag om utveckling av arbetsmiljöarbetet. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet beslutade vid budgetberedningen den 25 och 29 mars 2019, 
paragraf 24, om följande uppdrag med anledning av de preliminära budgetramarna: 
1. Samtliga utskott uppdras att redovisa konsekvenserna av föreslagna 

budgetramar. 
2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att verka för att 

kommunens kulturmiljöer hamnar i riksintresse och därigenom kan få mer 
pengar till underhåll. Detta för ökad attraktivitet och i slutänden ökat 
besökandeantal. 

3. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att se över 
föreningsstödet, främst anläggningsstödet, så att vissa föreningar inte tar halva 
budgeten. Detta för att andra föreningar ska kunna få mer resurser till 
verksamheten. Föreningar som satsar på aktiviteter för tjejer, för ett mer 
jämställt föreningsliv, ska premieras. 

4. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att beräkna och se över 
ett införande av avgiftsfri kollektivtrafik för äldre. 

5. Barn- och utbildningsutskottet uppdras att ta fram en åtgärdsplan gällande 
förskolepersonalens arbetsmiljö och kompetensförsörjning. 
Verksamhetsansvarig behöver uppdras att formulera ett antal åtgärder som ska 
syfta till att minska barngrupperna, effektivisera planeringstiden samt öka 
kompetensförsörjningen, vilket leder till ett ökat antal utbildade förskolelärare i 
verksamheten samt minskade barngrupper.  

6. Barn- och utbildningsutskottet uppdras att ta fram en åtgärdsplan för ökad 
lärartäthet i skolan. Idag är Norbergs kommun en av de kommunerna i Sverige 
med minst antal behöriga lärare. 

7. Barn- och utbildningsutskottet uppdras att, för att nå ett bättre betygsresultat, 
redovisa barn som inte har fullständig grundskola i Norberg separat. Syftet är att 
kunna utvärdera om resurserna ligger rätt gällande tidiga insatser. 

 →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 11 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 99, fortsättning 
 
8. Barn- och utbildningsutskottet uppdras att redovisa en kostnadsberäkning och 

plan för att erbjuda frukost på skolorna. 
9. Barn- och utbildningsutskottet uppdras att redovisa en plan för att placera barn 

med 15 timmars närvaro (allmän förskola) i för- och eftermiddagsgrupper på en 
separat förskola, i syfte att frigöra utrymme. 

10. Barn- och utbildningsutskottet och Norra Västmanlands ekonomiförvaltning i 
samverkan uppdras att presentera ett förslag på ett eventuellt tillägg så även 
obehöriga lärare omfattas av den centrala lönepotten (idag ingår endast de 
utbildade lärarna). Detta i syfte att skolorna ska få lönekompensation även för 
outbildade lärare. Likaså fritidshemspersonalen ska ingå framöver. 

11. Ledningskontoret genom dess IT-strateg och Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund uppdras att tillsammans se över IT-avdelningens 
roll/funktion genom att växla om från att enbart bistå med teknisk kompetens 
till att även erbjuda IT-pedagogiskt stöd till verksamheterna. 

12. Ledningskontoret uppdras att bistå med ett underlag för en tvärpolitisk sittning 
angående verksamhetslokaler samt att utifrån resultatet ta fram och presentera 
ett underlag till en lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. 

13. Ledningskontoret uppdras att se över och införa heltid som norm, utan att det 
belastar vikariepoolerna eller liknande som inte ger det önskade resultatet av 
heltidssatsningen. 

14. Socialutskottet samt övriga berörda verksamheter uppdras att se över att helt 
upphöra med delade turer i Norbergs kommun. 

15. Samtliga kommunala verksamheter och samverkansorgan ges i uppdrag att i sina 
budgetförslag för år 2020 redovisa effekten av respektive verksamhet lokalt och 
på vilket sätt den har verkan på de globala målen för hållbar utveckling. 
Redovisningen ska innehålla ett förtydligande av vilka de lokala respektive 
globala målen är. 

16. Samtliga utskott uppdras att redogöra för verksamheternas kostnader och 
intäkter åren 2018-2019 i form av en nedbruten resultat- och balansräkning. 

17. Socialutskottet uppdras att redogöra för hur man optimerar verksamhetens 
inköp och anpassar den efter lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta gäller 
särskilt köp av externa vårdtjänster.  

18. Samtliga utskott uppdras att redogöra för på vilket sätt de enskilda 
verksamheternas ekonomi och kvalitet löpande följs upp. 

 
 
 
 
 
 
 

 →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 12 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 99, fortsättning 
 
Barn- och utbildningsutskottet, demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet, 
socialutskottet och ledningskontoret har lämnat svar på uppdragen. Skolchef Ingrid 
Nord, sektorchef för demokrati- och samhällsutveckling Joachim Stridsberg, social 
sektorchef Liselotte Eriksson, kommunchef Hannu Högberg och HR-chef Sonja 
Eriksson medverkar på sammanträdet för att återrapportera uppdragen. Även 
ekonomichef Stefan Granqvist medverkar och informerar om att uppdrag 16 kan 
anses som ej längre aktuellt, då allmänna utskottet till dagens sammanträde har fått 
en nedbruten resultaträkning samt informeras om att det finns en gemensam 
balansräkning för hela kommunen, men ingen enskild för respektive utskott. 
 
Under detta ärende behandlas även ett förslag om utveckling av arbetsmiljöarbetet, 
som barn- och utbildningsutskottet enligt beslut från den 20 maj 2019, paragraf 49, 
har överlämnat till allmänna utskottet för hantering. HR-enheten har yttrat sig över 
förslaget. 
 

 
 
Skickas till: 
Socialutskottet 
Barn- och utbildningsutskottet 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
Ledningskontoret 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 13 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 100    
 

Information om rollen som personalutskott 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet utgör även personalutskott. HR-chef Sonja Eriksson medverkar 
på sammanträdet för att informera om vad den rollen innebär. 
 
Många personalfrågor är enligt kommunstyrelsens delegationsordning delegerade till 
chefer. Anställningar rapporteras till kommunstyrelsen tre gånger per år. 
 
Allmänna utskottet involveras främst i personalområdet genom revidering av 
styrdokument. Utskottets ordförande får även information från HR-enheten om det 
förekommer svåra personalärenden. Det är även allmänna utskottet som anställer 
kommunchef. 
 

 
 
Skickas till: 
-   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 14 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 101   Dnr: NBGK 2019/0235 
 

Svar på uppdrag om verksamheternas användning av 
schablonersättningen samt fördelningen av 
barnschablonersättningen 

Allmänna utskottets beslut 
1. Rapporten godkänns. 
 
2. Integrations- och arbetsmarknadsstrategen uppdras att ta fram förslag där de 

preventiva insatserna är i fokus, med återrapport till allmänna utskottet snarast 
möjligt. 

Sammanfattning 
Migrationsverket ger kommunerna ersättning enligt schablonbelopp för varje 
nyanländ person som tas emot. Det utbetalas även ersättning enligt schablonbelopp 
för mottagande av ensamkommande barn, så kallad barnschablonersättning. 
 
Allmänna utskottet fick vid sitt sammanträde den 22 maj 2019, paragraf 94, 
information om att ledningskontoret visar ett prognostiserat överskott av 
integrationsmedel. Av den anledningen fick ledningskontorets integrations- och 
arbetsmarknadsstrateg i uppdrag att tillsammans med Norra Västmanlands 
ekonomiförvaltning se över verksamheternas användning av schablonersättningen 
samt fördelningen av barnschablonersättningen. 
 
Karin Nordlund, integrations- och arbetsmarknadsstrateg, medverkar på 
sammanträdet för att ge en återrapport i ärendet. 

Yrkanden 
Johanna Odö (S) yrkar att rapporten godkänns samt att integrations- och 
arbetsmarknadsstrategen uppdras att ta fram förslag där de preventiva insatserna är i 
fokus, med återrapport till allmänna utskottet snarast möjligt. 
 

 
 
Skickas till: 
Integrations- och arbetsmarknadsstrategen 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 15 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 102   Dnr: NBGK 2018/0247 
 

Finansiering av en eventuell medeltidsmarknad 

Allmänna utskottets beslut 
Ärendet återremitteras till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet för 
framtagande av finansieringsförslag. 

Sammanfattning 
Två personer har tidigare lämnat in ett medborgarförslag med önskan om att en 
medeltidsmarknad ska arrangeras på Nya Lapphyttan. I förslaget nämns att ett 
datum bör sättas och att evenemanget ska marknadsföras så att alla hittar till 
platsen.  
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig i ärendet. Det har 
tidigare arrangerats medeltidsmarknader på platsen men det var några år sedan sist. 
Det finns idag inga extra pengar i budgeten för den här typen av arrangemang, som 
beräknas kosta 40 000 kronor utöver ram, vilket utskottet äskar om. Aktiviteter 
baseras på medeltida uppträdande, gycklare, eldshow, musik och aktiviteter för barn. 
Om medeltidsmarknaden ska genomföras är tanken att den arrangeras i samband 
med något annat evenemang, för att det ska bli kostnadseffektivt. Ett förslag är att 
genomföra marknaden i samband med rostning av malm på Nya Lapphyttan. 
Marknaden bör arrangeras på hösten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, paragraf 55, följande: 
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att arrangera en medeltidsmarknad 

men konstaterar att finansiering saknas. 
2. Ärendet överlämnas till budgetberedningen den 28 augusti och 4 september 

2019 för vidare hantering. 
3. Med detta anses medborgarförslaget besvarat. 

Yrkanden 
Johanna Odö (S) yrkar att ärendet återremitteras till demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet för framtagande av finansieringsförslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 16 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 103   Dnr: NBGK 2019/0153 
 

Yttrande över motion om ökat partistöd 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion om ökat partistöd. Vestlings 
förslag är att höja grundstödet för partier från 12 000 kronor till 18 000 kronor per 
år samt att höja mandatstödet från 3 000 kronor till 5 000 kronor per mandat och 
år. Syftet med höjningarna är att politikerna ska få möjlighet till bland annat 
utbildningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, paragraf 88, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Den föreslagna höjningen innebär 
en utökning av ramen för partistöd med 110 000 kronor per år. Ledningskontoret 
ser i dagsläget inget utrymme för denna höjning utan motsvarande minskning av 
annan utgift. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Yrkanden 
Johanna Odö (S) är positiv till motionens intention men yrkar avslag till den på 
grund av rådande budgetläge. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 17 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 104   Dnr: NBGK 2019/0265 
 

Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om 
verksamhetsbidrag år 2020 

Allmänna utskottets beslut 
Lämplig representant från Brottsofferjouren Västmanland bjuds in till 
kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2019 för att informera om 
verksamheten. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Brottsofferjourens ansökan om 34 770 kronor i verksamhetsbidrag för år 2020 

beviljas. 
 
2. Medlen finansieras ur avsatta medel för medlemsbidrag. 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren Västmanland har lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag för 
år 2020. Brottsofferjouren äskar 6 kronor per capita, vilket för Norbergs kommun 
blir 34 770 kronor. 
 
Brottsofferjouren ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade kommuninvånare, 
dess anhöriga och vittnen samt ge dem vägledning i rättsprocessen. Vidare arbetar 
Brottsofferjouren aktivt tillsammans med såväl offentlig som annan ideell 
verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå. Detta för att öka kunskapen 
om brottsoffers behov och rättigheter samt för att bidra till förbättrade 
förutsättningar för målgrupperna. Föreningen omfattas av samtliga tio av länets 
kommuner. 

Yrkanden 
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka hur 
finansieringen ser ut i övriga Sverige. 
 
Kommunchef Hannu Högberg föreslår alternativet att en representant från 
föreningen bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde för att informera om 
verksamheten, vilket allmänna utskottet ställer sig positiv till. 
 

 
 
Skickas till: 
Brottsofferjouren Västmanland 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 18 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 105   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Skattesats för år 2020 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Den kommunala skattesatsen för år 2020 fastställs till 22,66 kronor per skattekrona, 
det vill säga oförändrad i förhållande till år 2019. 

Sammanfattning 
Enligt 11 kapitlet, 6 och 8 paragraferna, i kommunallagen ska skattesatsen anges i 
budgeten och förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads 
utgång. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 19 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 106   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Norbergs kommuns budget för år 2020 med plan för åren 2021 
och 2022 

Allmänna utskottets beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet uppdras att till budgetberedningen den 23 mars 

2020 inkomma med ett förslag för hur Norbergs kommun i egen regi på 
hemmaplan kan jobba med eleverna som inte är behöriga till gymnasiet. 
 

2. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning uppdras att flytta sociala 
sektorchefens buffert från att ligga under socialutskottet till att ligga under 
kommunstyrelsen. 

 
3. Ledningskontoret uppdras att till kommande allmänna utskottssammanträde 

presentera ett förslag på införande av upphandlingskontroller, för att säkerställa 
att kommunen följer lagen om offentlig upphandling (LOU). 

 
4. Ledningskontoret uppdras att till budgetberedningen den 23 mars 2020 

presentera ett förslag på hur ledningskontorets HR-enhet kan stärkas, med 
fokus på uppgiften att utreda och föreslå åtgärder som utvecklar sektorernas 
förmåga att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet och bibehållen effektivitet. 

 
5. Socialutskottet uppdras att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att sänka 

försörjningsstödet. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Resultatmål för åren 2020-2022 fastställs till 2,0 procent av skatter och 

statsbidrag. 
 

2. Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2020 omsätta lån, det 
vill säga låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2020. 
 

3. Eventuellt tillkommande extra medel i form av statsbidrag (efter regeringens 
välfärdsmiljardsfördelning) ska tillfalla barn- och utbildningsutskottets 
verksamheter, med tydlig inriktning mot att bidra till att alla elever ska gå ut 
grundskolan med behörighet samt för att öka lärarbehörigheten. 

 
Kommunstyrelsens driftbudget 
 
4. Allmänna utskottet tilldelas anslag på 15 061 000 kronor år 2020, 15 711 000 

kronor år 2021 och 15 849 000 kronor år 2022. 

  →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 20 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 106, fortsättning 
 
5. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tilldelas anslag på 15 519 000 

kronor år 2020, 15 671 000 kronor år 2021 och 15 750 000 kronor år 2022. 
 

6. Socialutskottet tilldelas anslag på 140 302 000 kronor år 2020, 142 233 000 
kronor år 2021 och 143 435 000 kronor år 2022. 

 
7. Barn- och utbildningsutskottets tilldelas anslag på 106 245 000 kronor år 2020, 

104 396 000 kronor år 2021 och 104 790 000 kronor år 2022. 
 
Kommunfullmäktiges driftbudget 
 
8. Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, tilldelas anslag på 35 880 000 

kronor år 2020, 37 013 000 kronor år 2021 och 38 105 000 kronor år 2022. 
 

9. För SFI-undervisning (svenska för invandrare) tilldelas Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund, NVU, anslag på 1 033 000 kronor år 2020, 1 065 000 
kronor år 2021 och 1 097 000 kronor år 2022. 

 
10. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, tilldelas anslag på  

14 596 000 kronor år 2020, 15 058 000 kronor år 2021 och 15 502 000 kronor 
år 2022. 

 
11. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, SDR, tilldelas anslag för 

medlemsbidrag på 5 340 000 kronor år 2020, 5 509 000 kronor år 2021 och  
5 672 000 kronor år 2022. 

 
12. Södra Dalarnas Räddningstjänst, SDR, tilldelas vidare anslag för i väntan på 

ambulans-verksamheten, IVPA, på 94 000 kronor år 2020, 97 000 kronor år 
2021 och 100 000 kronor år 2022. För övriga kostnader kopplade till 
räddningstjänsten tilldelas SDR 358 000 kronor år 2020, 369 000 kronor år 2021 
och 380 000 kronor år 2022. 

 
13. Till kollektivtrafik anslås 2 914 000 kronor år 2020, 3 004 000 kronor år 2021 

och 3 090 000 kronor år 2022. 
 

14. Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd tilldelas anslag på 3 486 000 
kronor år 2020, 3 594 000 kronor år 2021 och 3 698 000 kronor år 2022. 

 
15. Västmanland-Dalarnas lönenämnd tilldelas anslag på 1 183 000 kronor år 2020, 

1 220 000 kronor år 2021 och 1 256 000 kronor år 2022. 
 

  →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 21 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 106, fortsättning 
 
16. Norra Västmanlands ekonominämnd, NVE, tilldelas anslag på 4 332 000 kronor 

år 2020, 4 469 000 kronor år 2021 och 4 601 000 kronor år 2022. 
 
17. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas anslag på 160 000 kronor år 

2020, 165 000 kronor år 2021 och 170 000 kronor år 2022. 
 
18. Upphandlingsenheten tilldelas anslag på 735 000 kronor år 2020, 759 000 

kronor år 2021 och 781 000 kronor år 2022. 
 
19. Överförmyndarnämnden tilldelas bidrag på 424 000 kronor år 2020, 437 000 

kronor år 2021 och 450 000 kronor år 2022. 
 
Investeringsbudget 
 
20. Investeringsbudgeten fastställs till summan av resultatmål och avskrivningar. 

Det innebär en investeringsbudget om totalt 11 883 000 år 2020, 11 883 000 år 
2021 och 11 883 000 år 2022 som tilldelas enligt följande: 

 Kommunfullmäktige/Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
tilldelas 10 883 000 år 2020, 10 883 000 år 2021 och 10 883 000 år 2022. 

 Allmänna utskottet tilldelas 500 000 år 2020, 500 000 år 2021 och 200 000 år 
2022. 

 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tilldelas 100 000 år 2020, 
100 000 år 2021 och 400 000 år 2022. 

 Barn- och utbildningsutskottet tilldelas 75 000 år 2020, 325 000 år 2021 och  
75 000 år 2022. 

 Socialutskottet tilldelas 325 000 år 2020, 75 000 år 2021 och 325 000 år 
2022. 

Sammanfattning 
Preliminära ekonomiska ramar för åren 2020-2022 fastställdes vid 
budgetberedningen under allmänna utskottets sammanträde den 25 och 29 mars 
2019, paragraf 34. Vid dagens sammanträde fastställs budget- och planförslag samt 
uppdrag med anledning av budget, utöver de uppdrag som kvarstår sedan 
budgetberedningen i mars enligt paragraf 99. 
 
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, 
medverkar på sammanträdet och informerar bland annat om det aktuella 
budgetläget till följd av förändrad skatteunderlagsprognos, förändrad 
befolkningssiffra och ny kostnadsutjämning. Baserat på en befolkning med 5 727 
invånare i stället för 5 800 invånare är resultatet totalt 431 000 kronor. 

 →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 22 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 106, fortsättning 

Yrkanden 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar ett förslag till budget för år 2020 
med plan för åren 2021-2022 samt uppdrag. Johanna Odö (S) föredrar förslaget. 
Utifrån resultatet på 431 000 kronor föreslås att Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggnadsnämnd tilldelas 73 000 kronor årligen under perioden 2020-2022 samt att 
anslaget för kollektivtrafik ökas med 76 000 kronor årligen under perioden  
2020-2022. 
 
Demokraterna i Norberg lämnar ett förslag till budget för år 2020. Lennart 
Skansfors (DiN) väljer dock att inte föredra förslaget utan yrkar i stället bifall till 
förslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Partiet för Norbergs Framtid (Hela 
Norberg) lämnar ett förslag till budget för år 2020. Anna Kramer (M) föredrar 
förslaget och yrkar bifall till det. 
 

Proposition 
Ordförande Johanna Odö (S) ställer förslaget från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet mot förslaget från Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och 
Partiet för Norbergs Framtid. Ordförande finner bifall till förslaget från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

Reservation 
Anna Kramer (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget från 
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Partiet för Norbergs Framtid. 
 

 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsutskottet 
Socialutskottet 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Ledningskontoret 
Kommunstyrelsen 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 23 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 107   Dnr: NBGK 2019/0074 
 

Former för regional samverkan i Västmanlands län 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Nuvarande kostnadsnivå för det regionala utvecklingsuppdraget godkänns. 
 
2. Landstingsprisindex godkänns som princip för årlig uppräkning under 

innevarande mandatperiod fram till år 2022. 
  
3. En utvärdering av det regionala utvecklingsuppdraget ska genomföras mot 

slutet av innevarande mandatperiod. 
 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
I överenskommelsen som tecknades mellan dåvarande Landstinget och länets 
kommuner inför regionbildningen den 1 januari år 2017, fastlades att en översyn av 
kostnadsnivån för samverkan skulle ske inför varje ny mandatperiod. På initiativ av 
kommunerna i norra länsdelen inleddes en sådan översyn i början av år 2019. 
Underlag kring de regionala utvecklingsuppdragets verksamheter och ekonomi 
redovisades vid strategisk regional beredning, SRB, i juni år 2019. SRB beslutade att 
översända materialet till respektive kommun för en möjlighet att inkomma med ett 
formellt besked till Region Västmanland om godkännande av nuvarande 
kostnadsnivå samt att denna räknas upp med prisindex med kvalitetsjusterade löner 
för regioner, LPIK, varje år under perioden 2020-2022. 
 
Kommunchef Hannu Högberg har yttrat sig i ärendet. Kostnaden för Norbergs 
kommun uppgår för år 2019 till 282 000 kronor, vilket motsvarar 2 procent av 
andelen inbetalda medel. För att godkänna kostnadsnivån behöver denna sättas i 
relation till måluppfyllelse och upplevd kvalitet. Det finns en tydlig uppsida för 
Norberg att samverka. För att denna samverkan alltid ska ge mervärden till samtliga 
parter behöver samverkansformerna hela tiden utvecklas. Ett inspel är därför att 
SRB tar initiativ till att göra en utvärdering av samarbetet mot slutet av 
mandatperioden 2018-2022. En årlig uppräkning med LPIK anses kunna godkännas 
som princip för uppräkning under återstoden av innevarande mandatperiod, det vill 
säga 2020-2022, men att avgiften därefter bör prövas årligen. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Region Västmanland, för kännedom 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 24 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 108   Dnr: NBGK 2019/0301 
 

Sammanträdesplan för allmänna utskottet år 2020 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet sammanträder i kommunhusets sessionssal följande datum och 
tider: 

 Måndagen den 20 januari 2020, klockan 9.00  

 Måndagen den 23 mars 2020 (budgetberedning – föredragningar), klockan 8.00  

 Fredagen den 27 mars 2020 (budgetberedning – beslut), klockan 9.00  

 Måndagen den 11 maj 2020, klockan 9.00  

 Måndagen den 24 augusti 2020 (budgetberedning – föredragningar), klockan 8.00 

 Fredagen den 28 augusti 2020 (budgetberedning – beslut), klockan 9.00  

 Måndagen den 5 oktober 2020, klockan 9.00  

 Måndagen den 9 november 2020, klockan 9.00 

Sammanfattning 
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för allmänna 
utskottet år 2020. 
 

 
 
Skickas till: 
Allmänna utskottets ledamöter och ersättare 
Ledningskontoret 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 25 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 109   Dnr: NBGK 2019/0230 
 

Nytt reglemente för Västmanland-Dalarna lönenämnd från år 
2020 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Nytt reglemente för Västmanland-Dalarna lönenämnd antas att gälla från den 1 
januari 2020. 

Sammanfattning 
Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam lönesamverkan mellan 
kommunerna Fagersta, Avesta, Norberg, Skinnskatteberg och Hedemora. Norbergs 
kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs 
kommuns organisation. 
 
Från den 1 januari 2020 ingår även Smedjebackens kommun i Västmanland-Dalarna 
lönenämnd. Av den anledningen har lönenämnden upprättat ett nytt reglemente. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 26 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 110   Dnr: NBGK 2019/0231 
 

Nytt samverkansavtal för Västmanland-Dalarna lönenämnd 
från år 2020 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Nytt samverkansavtal för Västmanland-Dalarna lönenämnd antas att gälla från den 
1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam lönesamverkan mellan 
kommunerna Fagersta, Avesta, Norberg, Skinnskatteberg och Hedemora. Norbergs 
kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs 
kommuns organisation. 
 
Från den 1 januari 2020 ingår även Smedjebackens kommun i Västmanland-Dalarna 
lönenämnd. Av den anledningen har lönenämnden upprättat ett nytt 
samverkansavtal. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 27 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 111   Dnr: NBGK 2019/0283 
 

Information om risk- och sårbarhetsanalys för perioden  
2019-2022 

Allmänna utskottets beslut 
1. Ärendet hänskjuts och behandlas åter på nästa sammanträde den 9 oktober 

2019. 
 

2. Beredskapssamordnare Anna Nilsson bjuds in till sammanträdet för att 
informera om ärendet. 

Sammanfattning 
Beredskapssamordnare Anna Nilsson har sammanställt en övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys för perioden 2019-2022. I den analyseras risker för 
samhällsstörningar i kommunens verksamheter och inom kommunens geografiska 
område, i enlighet med Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps, MSB, 
föreskrifter och allmänna råd gällande innehåll och struktur. Syftet med analysen är 
att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten samt att öka 
beslutsfattarnas och allmänhetens kunskap om kommunens sårbarhet. 
 
Kommunchef Hannu Högberg ger information i ärendet. Risk- och 
sårbarhetsanalysen behöver antas innan oktober månads utgång. Efter 
kallelseutskicket till dagens sammanträde har det framkommit att analysen inte är 
färdig. Av den anledningen föreslår kommunchefen att ärendet hänskjuts till nästa 
sammanträde. 
 

 
 
Skickas till: 
Beredskapssamordnaren 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 28 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 112   Dnr: NBGK 2019/0289 
 

Ny taxa för plan- och bygglovverksamheten 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Ny taxa för plan- och bygglovverksamheten antas. 

Sammanfattning 
Nuvarande taxa för plan- och bygglovverksamhet har gällt från den 1 juli 2011. Den 
saknar avgiftstabeller för vissa typer av ärenden och motsvarar i vissa fall inte 
kostnaden för nedlagd arbetstid. Taxan är även svårtolkad, vilket innebär att 
avgifterna kan bli olika beroende på vem som handlägger ärendet.  
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har därför tagit fram en ny taxa 
för plan- och bygglovverksamheten. Justering av milliprisbasbelopp samt timpris 
görs som tidigare av miljö- och byggnadsnämnden varje år. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 29 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 113   Dnr: NBGK 2019/0290 
 

Ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken antas att gälla från den 
1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har tagit fram en ny taxa för 
prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Sveriges riksdag anser att kommunerna ska ges möjlighet till kostnadstäckning för 
sin myndighetsutövning enligt miljöbalken. Kommunala nämnder ges genom 
kommunallagen och miljöbalken rätt att bestämma vilka nivåer som gäller och att 
debitera de verksamheter som kommer i fråga. Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, har framställt ett förslag till utformande av taxa för prövning, anmälan och 
tillsyn enligt miljöbalken. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 30 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 114   Dnr: NBGK 2018/0085 
 

Yttrande över motion om järnvägs- och trevägskorsning i 
Hökmora 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad, då Trafikverket är väghållare och därmed ansvarig för 
drift, underhåll och säkerhet. 

Sammanfattning 
Stig Holmberg (C) har lämnat in en motion om järnvägs- och trevägskorsningen i 
Hökmora, mot bakgrund av en olycka med en lastbil och ett tåg. I motionen förslås 
följande: 

 Kommunen tar kontakt med Trafikverket i Borlänge för permanent nedsättning 
av hastigheten för tågtrafiken till 40 kilometer per timme vid järnvägskorsningen 
i Hökmora. 

 Kontakt tas med Svevia i Fagersta eller Trafikverket om att stopp eller 
väjningsplikt införs vid trevägskorsningen i Hökmora. Ett förslag är att markera 
vägen Krylbo – Karbenning som huvudled. Vidare föreslås en nedsättning av 
hastigheten till max 30 kilometer per timme vid den aktuella platsen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, paragraf 23, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2018, paragraf 86, att uppdra åt Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, att yttra sig över motionen. 
 
NVK har lämnat in ett yttrande. Trafikverket är den väghållare som berörs i det här 
ärendet. Det är väghållarens ansvar att säkerställa drift, underhåll och säkerhet. 
NVK har inget att erinra mot föreslagna åtgärder men motionären behöver rikta 
sina förslag till Trafikverket, då kommunen och NVK inte har bemyndigande att 
genomföra några åtgärder vid korsningen. Norbergs kommun föreslås följa 
Trafikverkets rekommendationer i deras utredning. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 31 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 115   Dnr: NBGK 2019/0166 
 

Yttrande över motion om lån av sammanträdesrum i 
kommunhuset 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen bifalls, vilket innebär att samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige får möjlighet att kostnadsfritt låna sammanträdesrum i 
kommunhuset, i syfte att arbeta med kommunala ärenden. 

Sammanfattning 
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion om de 
avgifter som tas ut för hyra av möteslokaler i kommunhuset. I dagsläget faktureras 
externa hyresgäster, såsom partier och föreningar, 200 kronor för att hyra 
möteslokaler för exempelvis förmöten inför politiska sammanträden, årsmöten och 
andra typer av möten. Motionärerna anför att det är en belastning på en redan 
ansträngd ekonomi, särskilt för de mindre partierna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, paragraf 90, att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledingskontoret har yttrat sig över motionen och föreslår att den bifalls. Avgiften 
på 200 kronor per tillfälle för hyra av möteslokal i kommunhuset faktureras i 
efterhand av ledningskontoret. Enligt uppgift från Norra Västmanlands 
ekonomiförvaltning, NVE, kostar en faktura 50-60 kronor att framställa. 
Nettovinsten för kommunen blir i detta fall knappt 150 kronor. Till det ska läggas 
den rena tidsåtgången för att administrera fakturorna. 
 
Hyresgästerna är nästan uteslutande partier som vill ha förmöten inför 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Tillgången på mötesrum i kommunhuset 
är relativt god under kontorstid och efter klockan 16.00 är det som regel ingen 
efterfrågan på rum från kommunens anställda. Det skulle därför inte vara något 
betydande hinder för kommunens verksamheter att partierna lånar rum i samma 
utsträckning som de idag hyr desamma. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 32 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 116   Dnr: NBGK 2019/0170 
 

Yttrande över motion om vice ordförandeposter till 
oppositionen 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson (M) har lämnat in en motion om vice 
ordförandeposter till oppositionen. Förslaget är att det till uppdragen som vice 
ordförande i nämnder, utskott och samarbetsorgan snarast väljs företrädare för 
oppositionen. Syftet är att öka möjligheten till insyn och påverkan inför nämnd- och 
utskottsmöten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 maj 2019, paragraf 94, att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Efter allmänna val till 
kommunfullmäktige, väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till 
nämnder, styrelser och samarbetsorgan. Kommunstyrelsen väljer i sin tur bland sina 
ledamöter och ersättare uppdragstagare till utskotten. Mandaten i nämnder och 
utskott kan, enligt kommunallagens 5 kapitel, 58 paragrafen, antingen fördelas 
genom överenskommelser mellan partierna eller genom tillämpning av lagen 
(1992:339) om proportionellt valsätt, som i korthet går ut på att mandatfördelningen 
ska spegla valresultatet. Vid val till presidieposter kan inte lagen om proportionellt 
valsätt tillämpas, i stället väljs de med majoritetsval. Vilka som väljs till dessa 
uppdrag beror mer på praxis i den enskilda kommunen och olika konstellationer av 
samarbeten eller överenskommelser mellan majoritet och opposition än i vilken 
storleksordning partierna har fått röster i valet. 
 
Ledningskontoret har tillfrågat samtliga kommuner i Sverige om huruvida vice 
ordförande i nämnder och utskott tillhör majoriteten eller oppositionen. 263 
kommuner besvarade frågan. Av de svarande kommunerna hade 201 vice 
ordförande från majoriteten, det vill säga strax över 76 procent. 
 
Ledningskontoret lämnar yttrandet utan förslag, eftersom en eventuellt beviljad 
motion inte kan verkställas utan att de personer som nu har uppdragen frivilligt 
lämnar dessa eller att verkställande avvaktas till efter nästa allmänna val. Det ligger 
heller inte i tjänstepersonernas uppdrag att föreslå hur politiska uppdrag ska 
fördelas annat än vad som följer av lag. 
 

 →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 33 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 116, fortsättning 

Yrkanden 
Johanna Odö (S) och Karin Hurtig (V) yrkar att motionen avslås. 
 
Anna Kramer (M) yrkar att motionen återremitteras för utredning av frågan i en 
tvärpolitisk grupp. Lämpligen involveras kommunfullmäktiges valberedning i 
frågan. 

Proposition 
Johanna Odö (S) ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner bifall till det.  
 
Ordförande frågar därefter om allmänna utskottet beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås och finner bifall 
även till det. 

Reservation 
Anna Kramer (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 34 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 117   Dnr: NBGK 2019/0272 
 

Yttrande över motion om drift och styrning av Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Per-Arne Andersson (M) och Anna Kramer (M) har lämnat in en motion om drift 
och styrning av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK. I motionen 
föreslås tillsättning av en grupp som granskar verksamheten och styrningen av 
NVK ur ett Norbergsperspektiv. Gruppen ska vara kompetensmässigt sammansatt 
snarare än ur ett politiskt oppositions-/majoritetsperspektiv. Gruppen ska även göra 
en översyn av organisationen kring NVK, ägarnämnder, direktion med mera. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, paragraf 138, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Under våren år 2018 genomfördes 
på uppdrag av respektive Fagersta och Norbergs kommunstyrelseordförande ett 
utredningsuppdrag där NVK:s politiska styre genomlystes. I uppdraget ingick dels 
att föreslå en ny förbundsordning med anledning av den nya kommunallagen, men 
också att se över hur dialogen mellan respektive ägarkommun och direktionen 
kunde förbättras. Utredningen utmynnade i ett förslag om nytt samverkansavtal om 
de kommunaltekniska verksamheterna, omarbetad förbundsordning för NVK och 
kompletterat reglemente för förbundsdirektionen inklusive tillskapande av 
ägarnämnd för vardera kommunen. Syftet var att stärka medlemskommunernas 
möjligheter att styra, granska och ha uppsikt över NVK samt att säkerställa det 
lokala inflytandet hos förbundsmedlemmarna. Både Fagersta och Norbergs 
kommuner har fattat beslut om att anta utredningens förslag, med vissa ändringar 
som avsåg Fagerstas fastighetsbestånd. Den nya förbundsordningen med mera 
träder i kraft den 1 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 35 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 117, fortsättning 
 
Ledningskontoret har svårt att se fördelen med att genomföra en ny utredning och 
utvärdering av det den förra utredningen kom fram till, innan det tidigare beslutet 
har hunnit verkställas. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Yrkande 
Anna Kramer (M) yrkar att motionen bifalls. 

Proposition 
Johanna Odö (S) ställer ledningskontorets förslag om avslag mot Anna Kramers 
(M) förslag om bifall och finner att allmänna utskottet föreslår vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Reservation 
Anna Kramer (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 36 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 118   Dnr: NBGK 2019/0269 
 

Yttrande över motion om revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen bifalls, vilket innebär att paragraf 34, 5 stycket, i kommunfullmäktiges 
arbetsordning revideras till att lyda enligt följande: 

Den ledamot som har ställt interpellationen, samt övriga förtroendevalda i kommunfullmäktige, 
ska få del av svaret i samband med ordinarie utskick till det sammanträde då svaret ska lämnas. 

Sammanfattning 
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 
kommunfullmäktiges arbetsordning revideras. Revideringen innebär att 
interpellationssvar ska lämnas in senast torsdagen innan kommunfullmäktiges 
sammanträde i stället för dagens skrivelse som lyder dagen innan. Skälen till 
motionärens förslag är att både den som ställt interpellationen och övriga 
mötesdeltagare får mycket kort tid på sig att läsa in sig på svaret och formulera 
eventuella debattinlägg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, paragraf 137, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Ledningskontoret delar motionärens 
bedömning om att tiden för att förbereda eventuella debattinlägg blir väldigt kort 
med dagens ordning och att denna bör revideras för att främja den demokratiska 
processen. Ledningskontoret föreslår att skrivelsen i arbetsordningen ändras enligt 
följande: Den ledamot som har ställt interpellationen, samt övriga förtroendevalda i 
kommunfullmäktige, ska få del av svaret i samband med ordinarie utskick till det sammanträde 
då svaret ska lämnas. Syftet är att möjliggöra för partierna att diskutera 
interpellationssvaren i samband med sina förberedelser inför sammanträdet samt 
för att förtydliga att övriga kommunfullmäktige också ska ha möjlighet att bilda sig 
en uppfattning i frågan innan sammanträdet. Det minskar också risken för att någon 
inte uppmärksammar ett extrautskick till mötet. För den svarandes del innebär det 
att svaret måste vara mötessekreteraren tillhanda minst en vecka innan 
sammanträdesdagen. Ledningskontoret föreslår att motionen ska bifallas med de 
föreslagna omformuleringarna. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 37 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 119   Dnr: NBGK 2019/0191 
 

Yttrande över motion om rekrytering av sektorchefer 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen bifalls delvis, innebärande att berörda utskott utser en rekryteringsgrupp 
på maximalt tre personer, inklusive utskottsordförande, som kan delta i intervjuer 
och sammanställning. 

Sammanfattning 
Per-Arne Andersson (M) och Anna Kramer (M) har lämnat in en motion om 
rekrytering av verksamhetschefer till Norbergs kommun. I motionen föreslås att 
oppositionen är med och tar fram kravspecifikation på underlaget av tjänster som 
ska rekryteras samt att oppositionen involveras vid rekrytering av 
verksamhetschefer till Norbergs kommun – intervjuer, sammanställning och avslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, paragraf 85, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ledningskontoret genom dess HR-enhet har yttrat sig gällande anställning av 
sektorchefer. Av yttrandet framgår att titeln verksamhetschef endast används för cheferna 
inom sociala sektorn. 
 
I Norbergs kommun inleds varje rekryteringsprocess med att rekryterande chef gör 
en behovsanalys för att få en sammanhängande bild av vad organisationen behöver. 
Analysen handlar om syftet med verksamheten och vad som ska uppnås, nuläge och 
önskat läge. Vidare upprättas en kravprofil. Syftet med kravprofilen är att specificera 
vilka krav vi som arbetsgivare ställer på den person vi söker för befattningen. En 
beskrivning görs av kompetenskraven som är relevanta för befattningen och för 
arbetsuppgifterna. 
 
Kommunchefen anställer och är chef över sektorcheferna. Anställning och 
eventuell avveckling av sektorchefer sker dock efter samråd med respektive 
utskottsordförande. Vid anställningsintervjuer ska berörda fackliga representanter 
bjudas in. Vid chefstillsättningar ska arbetsgivaren kalla till förhandling enligt 11 
paragrafen i medbestämmandelagen, MBL. Även kommunledningen upprättar en 
rekryteringsgrupp som deltar i intervjuer och sammanställning. 
 
Eftersom utskotten har en hög kännedom om respektive sektors verksamhet, 
föreslår ledningskontoret att berörda utskott utser en rekryteringsgrupp på maximalt 
tre personer, inklusive utskottsordförande, som kan deltar i intervjuer och 
sammanställning. 
 

 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 38 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 120   Dnr: NBGK 2019/0056 
 

Aktualitetsprövning av Norbergs översiktsplan 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Översiktsplanen är aktuell, enligt 3 kapitlet, 27 paragrafen, i plan- och 

bygglagen. 
 

2. En förteckning över felaktiga faktauppgifter i översiktsplanen ska upprättas. 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning får i uppdrag att leda arbetet. 
Förteckningen ska sedan bifogas översiktsplanen. 

Sammanfattning 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har överlämnat ett ärende gällande 
aktualitetsprövning av Norbergs översiktsplan. 
 
Varje kommun ska enligt 3 kapitlet, 1 paragrafen, i plan- och bygglagen (PBL) ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Norbergs 
kommunövergripande översiktsplan antogs i slutet av år 2011. Av PBL, 3 kapitlet, 
27 paragrafen, framgår att kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod 
ska pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kapitlet, 5 
paragrafen. Aktualitetsprövningen av Norbergs översiktsplan blev påbörjad men på 
grund av resursbrist inte färdigställd under förra mandatperioden. Det innebär att 
kommunfullmäktige ska pröva aktualiteten av översiktsplanen så snart som möjligt. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har utrett och samrått frågan med de kommunala 
sektorerna, förvaltningarna och förbunden. Varje sektor, förvaltning och förbund 
erbjöds att lämna in ett skriftligt yttrande med sin syn på översiktsplanens aktualitet. 
Norbergs grannkommuner erbjöds att komma med synpunkter avseende 
mellankommunala frågor som kunde påverka bedömningen av aktualiteten. 
 
Före ett beslut i kommunfullmäktige ska länsstyrelsen i en så kallad sammanfattande 
redogörelse redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga intressen som kan 
vara av betydelse för kommunens beslut samt ange hur synpunkterna enligt 
länsstyrelsens mening förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen har i oktober 
år 2018 lämnat en sådan redogörelse. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 39 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 121   Dnr: NBGK 2017/0196 
 

Ny förbundsordning och ersättningsmodell för Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Den föreslagna förbundsordningen för Norra Västmanlands 

Utbildningsförbund fastställs att gälla från och med 1 januari 2020, efter ändring 
i paragraf 7 om att anslag ska göras på kommunalförbundets webbplats och inte 
på Brinellskolans anslagstavla. 
  

2. Ersättningsnivåer i enlighet med Ersättningsmodell för NVU gällande från 1 januari 
2020 fastställs. 

 
3. Norra Västmanlands ekonominämnd ges tillsammans med Norra Västmanlands 

Utbildningsförbund i uppdrag att överväga och föreslå ekonomiska 
övergångsvillkor för Norra Västmanlands Utbildningsförbund. Förslaget 
presenteras för medlemskommunerna innan den 1 januari 2020.  

Sammanfattning 
Den nuvarande ersättningsmodellen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, 
NVU, är i huvudsak från år 1997 då förbundet bildades. Sedan dess har 
förutsättningarna förändrats, bland annat genom möjligheten att fritt välja 
gymnasieskola samt att ett stort antal nyanlända sökt svenska för invandrare, SFI, 
och vuxenutbildning i medlemskommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 10, följande: 
1. Kommunstyrelsen beslutar om inriktning till ny ersättningsmodell i enlighet 

med de 21 angivna villkoren och principerna för en ny ersättningsmodell. 
2. Ett införande av en ny ersättningsmodell omfattande gymnasiet, 

vuxenutbildningen, lärvux samt svenska för invandrare innebär att NVU i 
samband med budgetberedningen våren år 2019 i respektive ägarkommun tar 
fram en elevprognos för vardera ägarkommun med prognostiserat ekonomiskt 
utfall i enlighet med de villkor och förutsättningar som gäller för den nya 
ersättningsmodellen. Prognosen utgör de preliminära budgetramarna för NVU 
år 2020. Prognosen justeras i efterhand i enlighet med datum för elevavräkning. 

3. Kommuncheferna ges i uppdrag att skriva fram en ny förbundsordning till 
respektive kommunfullmäktige senast september år 2019. 

 
 
 
 
 

 →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 40 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 121, fortsättning 
 
En ny förbundsordning med bilaga om ny ersättningsmodell har nu tagits fram. 
Kommunchef Hannu Högberg har upprättat en skrivelse i ärendet och föreslår 
följande: 

1. Den föreslagna förbundsordningen för Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund fastställs att gälla från och med 1 januari 2020. 

2. Ersättningsnivåer i enlighet med Ersättningsmodell för NVU gällande från 1 januari 
2020 fastställs. 

3. Norra Västmanlands ekonominämnd ges tillsammans med Norra 
Västmanlands Utbildningsförbund i uppdrag att överväga och föreslå 
ekonomiska övergångsvillkor för Norra Västmanlands Utbildningsförbund. 
Förslaget presenteras för medlemskommunerna innan den 1 januari 2020.  

 
En mindre revidering behöver dock göras i paragraf 7, innebärande att anslag ska 
göras på kommunalförbundets webbplats och inte på Brinellskolans anslagstavla. 

Yrkanden 
Lennart Skansfors (DiN) yrkar bifall till kommunchefens förslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 41 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 122   Dnr: NBGK 2019/0317 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
avseende personalärenden, ekonomi, fastigheter och allmänna 
utskottets ansvarsområde samt brådskande ärenden 

Allmänna utskottets beslut 
1. Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan förslag. 

 
2. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 16 september 2019 ska de 

förslagna förändringarna vara tydliggjorda. 

Sammanfattning 
Ledningskontoret har under våren år 2019 genomfört en översyn av 
kommunstyrelsens delegationsordning gällande delarna personal, ekonomi, 
fastigheter och allmänna utskottets ansvarsområde samt brådskande ärenden. 
Revideringarna är i första hand förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar, 
men vissa beslut föreslås också få en ny delegat, exempelvis yttrande gällande 
kamerabevakningslagen. 

Yrkanden 
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att ärendet återremitteras till ledningskontoret för 
tydliggörande vilka förändringar som har gjorts. 
 
Anna Kramer (M) yrkar bifall till Lennart Skansfors (DiN) förslag. 
 
Ordförande Johanna Odö (S) instämmer i förslaget om att tydliggöra vilka 
förändringar som har gjorts. 
 
Allmänna utskottet enas om att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan förslag. 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet ska de föreslagna förändringarna vara 
tydliggjorda. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ledningskontoret 
Akten 
  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 42 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 123   Dnr: NBGK 2019/0219 
 

Synpunkter på handlingsplanen Tillsammans för Norberg 2030 

Allmänna utskottets beslut 
Utifrån inkomna synpunkter tas ett slutgiltigt förslag till handlingsplan fram för 
behandling av allmänna utskottet den 9 oktober 2019. 

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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019, paragraf 129, att remittera 
handlingsplanen till samtliga partier för möjlighet att lämna synpunkter på den, med 
svar till dagens sammanträde. Synpunkter har lämnats från Hela Norberg 
(Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Partiet för Norbergs Framtid) och 
Sverigedemokraterna. 

Yrkande 
Johanna Odö (S) framför ett tack för inkomna synpunkter och yrkar att det utifrån 
inkomna synpunkter tas fram ett slutgiltigt förslag till handlingsplan för behandling 
av allmänna utskottet den 9 oktober 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunchefen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 43 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 124   Dnr: NBGK 2019/0316 
 

Program för centrala Norberg 

Allmänna utskottets beslut 
Lämplig representant från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning bjuds 
in till kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2019 för att informera om 
ärendet. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning uppdras att fortsätta arbetet med 
framtagande av ett program för centrala Norberg i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-09. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har sedan år 2011 diskuterat framtagande av ett program för 
utveckling av centrala Norberg. Uppdraget har tagits upp politiskt vid flera tillfällen 
och kommunstyrelsen har tidigare avsatt 800 000 kronor för projektet. 
 
Ärendet har sitt ursprung i översiktsplanen, som fastslår att kommunen bör gå 
vidare med att utreda förutsättningarna för bebyggelseutveckling när det gäller 
bostäder och verksamheter inom oexploaterade ytor i tätorten, inklusive 
anslutning/anknytning till riksintresset för kulturmiljövård (Norbergs centrum). 
Inom programarbetet kan behov av ny bebyggelse, utvecklade offentliga rum 
(torg, parker och grönstråk), gång- och cykelstråk och så vidare diskuteras och ses i 
ett sammanhang, vilket ger en fördjupad helhetsbild över framtida markanvändning. 
Programmets syfte är att skapa en stabil grund för framtida beslut om 
markanvändning och möjliggör även en snabbare detaljplaneprocess för exempelvis 
ny bebyggelse. 
 

 
 
Skickas till: 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 44 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 125   Dnr: NBGK 2019/0313 
 

Gestaltningsprogram för Norbergs genomfarter 

Allmänna utskottets beslut 
Lämplig representant från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning bjuds 
in till kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2019 för att informera om 
ärendet. 

Sammanfattning 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har överlämnat en slutrapport om 
gestaltningsprogram för Norbergs genomfarter längs väg 68, 69 och 256. 
Förvaltningen har på beställning från Norbergs kommun genomfört programmet, 
som har sitt ursprung i den genomförandeplan som togs fram år 2013, i vilken 
åtgärder knutna till kommunens översiktsplan från år 2011 konkretiseras. 
Uppdraget har utförts under januari till mars år 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
Kommunstyrelsen 
Akten   



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 45 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 126   Dnr: NBGK 2019/0032 
 

Meddelanden 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet tar del av meddelandena. 

Sammanfattning 
Följande meddelanden delges allmänna utskottet: 
 
Västmanland-Dalarna lönenämnd 

 Protokoll 2019-05-03  
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 

 Protokoll 2019-06-25 

 Protokoll 2019-08-06 
 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 

 Protokoll 2019-05-13 

 Protokoll 2019-05-23 

 Protokoll 2019-06-20 

 Slutrapport om granskning och utfört förbättringsarbete gällande ledning och 
styrning inom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 

 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

 Protokoll 2019-05-14 
 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 

 Protokoll 2019-05-27 
 
Norra Västmanlands ekonominämnd 

 Protokoll 2019-05-23 
 
Brottsförebyggande rådet 

 Minnesanteckningar 2019-05-28 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund 

 Protokoll 2019-05-28 
 
Västmanlands Kommuner 

 Protokoll 2019-06-05 
 

 →  



 
Allmänna utskottet 
 

 Protokoll 46 (46)  

Sammanträdesdatum  

2019-08-28 och 2019-09-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 126, fortsättning 
 
Centrala samverkansgruppen 

 Protokoll 2019-04-10 

 Protokoll 2019-06-17 
 
SMHI 

 Översiktlig översvämningskartering av Norbergsån - från sjön Gäsen till sjön 
Åmänningen 

 

 
 
Skickas till: 
Akten 


