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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 5 december 2016 
klockan 17.30-19.30 

  
Beslutande Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S) Johan Brevik (SD), Gu-

nilla Persson (S), Linnéa Landerstedt (S), Mats Johansson (M), 
Tove Winqvist (S), Fredrik Johansson (V), Stefan Vestling (SD), 
Agneta Wennerström (C), Sten Nordström (S), Annika Hedberg 
Roth (S) §§ 155-174, Pratima Åslund (V), Olle Rahm (S), Lars 
Gustavsson (PNF), Nancy Ibarra (V), Elizabeth Pettersson (S), 
Henning Bask (S), Mikael Ladman (S), Stig Holmberg (C), Åsa-
Lena Vestling (SD), Eva Pålsson (S), Pieternella van Beek (MP), 
Jimmy Koivisto (V), ersättare Rickard Gillman(S), ersättare Jon 
Ashbourne (V), ersättare Torsten Jansson (S) §§ 175-180, ersät-
tare Stig Bergman (V) 

  
Övriga närvarande Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S), kommunchef 

Hannu Högberg, administrativ chef Caroline Persson, ekonomi-
chef Karolina Berglund §§ 155-160, förvaltningschef V-Dala 
Miljö och bygg Arne Hjort §§ 155-157, ordförande V-Dala Miljö 
och bygg Blerta Krenzi §§ 155-157 

  
Justerare Kent Persson (V), Johan Brevik (SD) 
  
Justeringsdatum 2016-12-13 klockan 16.00 

Underskrifter Sekreterare  §§ 155-180 
  Caroline Persson  

 Ordförande   
  Sten Nordström  

 Justerare   
  Kent Persson (V)               Johan Brevik (SD) 
    
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-12-05 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-14 Datum då anslaget tas ned 2017-01-04 
  

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, enhet administration 

Underskrift   
 Caroline Persson 
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§ 155 Val av justerare 
 
Enligt lista valdes Kent Persson (V) och Johan Brevik (SD) till justerare med Gu-
nilla Persson (S) och Jon Ashbourne (V) som ersättare 
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
--  
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§ 156 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes med följande justeringar: 
 
 
Under punkt 22, Rapportering från samverkansorganen, rapporterar/informerar 
Henning Bask om NVU och VafabMiljö. 
 
Under punkt 27, Eventuella extra ärenden, behandlas inkommen motion från (V) 
angående utredning av VA-taxan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
--  
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§ 157 Svar på interpellation 
Dnr 2016/0006 

Sammanfattning av ärendet 

Interpellation till V-Dala Miljö och Bygg har inkommit från Pieternella van Beek 
(MP) med rubriken ”Risk för hälsan och miljön”. 
 
Vid sammanträdet beslutade Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får 
ställas och besvaras vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
 
Interpellationen besvaras av nämndes ordförande Blerta Krenzi  
 
Pieternella van Beek (MP) förklarar sig nöjd med svaret och kommunfullmäktige 
tar del av detsamma. 
 

 
 
Kopia till: 
 
V-Dala Miljö och bygg 
Pieternella van Beek (M) 
Akten 
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§ 158 Finansiell profil Norbergs kommun 2013-2015 
Dnr 2016.0282.942 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunforskning i Västsverige tar regelbundet fram en rapport som ett kom-
plement till den traditionella finansiella eller ekonomiska analys som återfinns i 
varje kommuns årsredovisning. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 no-
vember 2016 informerade ekonomichef Karolina Berglund om resultatet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av rapporten. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av ekonomichef Karolina Berglund 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 154 
Allmänna utskottets protokoll den 26 oktober 2016, § 109 
Rapport från Kommunforskning i Västsverige: Finansiell profil Norbergs kom-
mun 2013-2015 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 159 Allmänhetens frågestund 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

I fullmäktiges arbetsordning 25 § anges att allmänheten ska beredas tillfälle att 
ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige behandlar budgeten. 
 
Allmänhetens frågestund ska hållas, innan fullmäktige behandlar det ärende där 
frågor från allmänheten får förekomma. 
 
Med anledning av det hålls allmänhetens frågestund inför fullmäktiges behandling 
av budgeten. 
 
Från allmänheten ställdes fråga med anledning av planerat byggande av idrotts- 
och evenemangshall. Frågan gällde preliminär produktionskostnad samt prelimi-
när driftbudget. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S) och Kent Persson (V) besvarade 
frågan så långt det är möjligt då objektet ligger ute för upphandling. Preliminärt 
kommer formellt beslut att fattas av kommunfullmäktige den 23 januari 2017. 
 
Något skriftligt svar kommer därför inte att lämnas. 
 

 
 
Kopia till: 
 
Bertil Foss, frågeställare 
Akten 
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§ 160 Norberg kommuns budget 2017 med plan 2018-2019 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Preliminära ekonomiska ramar för år 2017-2019 för kommunens utskott och 
samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna utskottets 
sammanträde den 17, 22 mars 2016, § 23. Ärendet har beretts vidare inför kom-
munfullmäktiges behandling. 
 
Efter det att budgethandlingarna till kommunfullmäktigesammanträdet den 7 no-
vember 2016 skickats ut framkom nya förutsättningar som kan komma att på-
verka budgetförslaget negativt. Det som huvudsakligen påverkar budgetförutsätt-
ningarna för Norbergs kommun, utöver minskat befolkningsunderlag, är att stat-
istiska centralbyrån (SCB) har ändrat beräkningsgrunden för kostnadsutjämning. 
SCB har tagit bort personer med etableringsersättning samt asylsökande i gymna-
sieskolan i beräkningsunderlagen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därför enhälligt att budgetförslaget för 2017, med 
plan för 2018 och 2019,skulle återremitteras till kommunstyrelsen med hänvisning 
till osäkerheten kring de aviserade förändringarna i kostnadsutjämningssystemet.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att för år 2017 används 
3000 tkr av integrationsmedel för att finansiera aviserat lägre utfall i kostnadsut-
jämningen. 
Resultatmål fastställs till 0 % av skatter och statsbidrag för år 2017. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 155 
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 november 2016, § 141 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 oktober 2016, § 141 
Allmänna utskottets protokoll den 31/8 och 1/9 2016, § 68 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen, budget 2017 med plan 2018 
och 2019, daterad den 20 september 2016 
Socialutskottets protokoll den 23 augusti 2016, § 189 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 17 augusti 
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 16 augusti 2016, § 38 
Barn- och utbildningsutskottets tjänsteskrivelse den 19 juli 2016 
HR-chefens tjänsteskrivelse (Heltid, önskad sysselsättningsgrad eller arbetstidsför-
kortning) den 13 juli 2016 
HR-chefens tjänsteskrivelse (Dubbelbemanning för kompetensöverföring) den 17 
maj 2017 
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Allmänna utskottets protokoll den 17, 22 mars 2016, § 23 
Planeringsförutsättningar 2017-2019, daterad den 11 mars 2016 

Yrkanden 

Kent Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
 
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att komunfullmäktige 
beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
För år 2017 används 3000 tkr av integrationsmedel för att finansiera aviserat lägre 
utfall i kostnadsutjämningen. 
Resultatmål fastställs till 0 % av skatter och statsbidrag för år 2017.  
 
Kommunstyrelsens driftbudget 

1. Från allmänna utskottets budgetram flyttas anslaget för näringslivsfräm-
jande åtgärder till Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet med 
1 088 tkr år 2017, 1 130 tkr år 2018 och 1 172 tkr år 2019. Från budgetra-
men flyttas anslaget för besöksnäring och turism med 1 000 tkr från och 
med år 2017. Allmänna utskottets budgetram ökas från och med år 2018 
med 500 tkr för "En väg in". Anslaget för utvecklingsmedel utökas år 
2017 med 500 tkr till 2 400 tkr. Allmänna utskottet budgetram utökas med 
2 000 tkr för digitalisering år 2017, 1 495 tkr för år 2018 samt 1 445 tkr för 
år 2019. Det innebär att kommunstyrelsen och allmänna utskottet tilldelas 
ett anslag på 15 514 tkr år 2017, 15 324 tkr år 2018 och 15 538 tkr år 2019. 

 
2. Budgetmedel för fritidsgården Unkan, biblioteket samt tillhörande över-

gripande kostnader förs från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet till barn- 
och utbildningsutskottet med 5 900 tkr för år 2017, 5 970 tkr för år 2018 
och 6 113 tkr för år 2019. Resterande budgetmedel från kultur- idrotts- 
och fritidsutskottet förs till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
med 4 042 tkr för år 2017, 4 090 tkr för år 2018 och 4 187 tkr för år 2019. 
 

3. Från allmänna utskottet tillförs demokrati- och samhällsutvecklings-
utskottet näringslivsmedel med 1 088 tkr år 2017, 1 130 tkr år 2018 
samt 1 172 år 2019. Från allmänna utskottet tillförs även medel för 
besöksnäring och turism med 1 000 tkr från och med år 2017. De-
mokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får 250 tkr från år 2017 
för rekrytering av biblioteks- kultur- och fritidschef. Resterande 250 
tkr förs till barn-och utbildningsutskottet. Före omfördelning från 
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kultur-, idrotts-, och fritidsutskottet tilldelas demokrati- och sam-
hällsutvecklingsutskottet därmed ett anslag på totalt 2 338 tkr år 
2017, 2 380 tkr år 2018 samt 2 422 tkr år 2019. Efter omfördelning 
av medel från kultur-, idrotts-, fritidsutskottet tilldelas demokrati- 
och samhällsutvecklingsutskott ytterligare 4 042 tkr för år 2017, 4 
090 tkr för år 2018 och 4 187 tkr för år 2019. Det innebär att kom-
munstyrelsens samhällsutvecklingsutskott tilldelas ett anslag på 6 
380 tkr år 2017, 6 470 tkr år 2018 och 6 609 tkr år 2019 

 
4. Socialutskottets budget ökas med 500 tkr från och med år 2017 för 

utökning med en områdeschef. Socialutskottets budget ökas med 900 
tkr från och med år 2017 för utökad nattbemanning i syfte att frigöra 
tid för sjuksköterskor. Socialutskottets budget ökas med 610 tkr från 
och med år 2017 för att täcka vikariekostnader i samband med ut-
bildning Socialutskottets budgetram utökas med 1 000 tkr från och 
med år 2017 för personalförstärkning med fokus på ökad tjänstgö-
ringsgrad. Det innebär att kommunstyrelsens socialutskott tilldelas ett 
totalt anslag på 130 328 tkr år 2017, 134 518 tkr år 2018 och 
138 588 tkr år 2019.  

 
5. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott minskas 

på grund av demografiska förändringar med 4 384 tkr år 2017, 
2 506 tkr år 2018 och 3 019 tkr år 2019. Kommunstyrelsens barn- och 
utbildnings- utskott tilldelas ett tillfälligt anslag för arbete med ökad 
måluppfyllelse i skolan med 2 500 tkr år 2017, 2 000 tkr år 2018 och 
1 000 tkr år 2019. Det innebär att kommunstyrelsens barn- och utbild-
ningsutskott tilldelas ett totalt anslag före omfördelning av medel från 
kultur-, idrotts-, fritidsutskottet på 103 826 tkr år 2017, 110 221 tkr år 
2018 och 114 145 tkr år 2019. Efter omfördelning av medel från kul-
tur-, idrotts-, fritidsutskottet tilldelas kommunstyrelsens barn- och ut-
bildningsutskott ytterligare 5 900 tkr för år 2017, 5 970 tkr för år 2018 
och 6 113 tkr för år 2019. Därutöver tillförs 250 tkr per år från år 2017 
av de medel som har anvisats för rekrytering av biblioteks-, kultur-, och 
fritidschef. Det innebär att kommun-styrelsens barn- och utbildnings-
utskott tilldelas ett anslag på 109 976 tkr år 2017, 116 441 tkr år 2018 
och 120 508 tkr för år 2019. 
 

Kommunfullmäktiges driftbudget 
6. Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)tilldelas ett anslag 

på 34 424 tkr år 2017, 35 473 tkr för år 2018 och 36 130 tkr år 2019 
för att säkerställa att vuxenutbildning även fortsättningsvis tillhan-
dahålls i Norberg, under förutsättning att övriga samverkanskom-
muner fattar likalydande beslut.  
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7. För SFI-undervisning (svenska för invandrare) för ensamkommande 

flyktingungdomar och övriga invandrare anslås 954 tkr år 2017, 
990 tkr år 2018 och 1 027 tkr år 2019 
 

8. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) tilldelas ett 
anslag på 13 218 tkr år 2017, 13 723 tkr år 2018 och 14 232 tkr år 
2019. 
 

9. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldels ett anslag för med-
lemsbidrag på 4 761 tkr år 2017, 4 890 tkr år 2018 och 5 012 tkr år 
2019. Därutöver tilldelas ett anslag för IVPA med 87 tkr år 2017, 
89 tkr år 2018 och 92 tkr år 2019. I övrigt anslås 330 tkr år 2017, 
343 tkr år 2018 och 356 tkr år 2019 för kostnader relaterade till 
räddningstjänsten.  
 

10. Till kollektivtrafik anslås 2 949 tkr år 2017, 3 091 tkr år 2018 och 
3 234 tkr år 2019. 
 

11. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas utökat 
anslag med 210 tkr för planarbete inom ordinarie budgetram. Det 
ger ett totalt anslag på 3 018 tkr år 2017, 3 215 tkr år 2018 och 
3 372 tkr år 2019. 
 

12. Västmanland Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 1 039 tkr år 
2017, 1 038 tkr år 2018 och 1 070 tkr år 2019. 
 

13. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på 
4 001 tkr år 2017, 4 153 tkr år 2018 och 4 306 tkr år 2019. 
 

14. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på 
190 tkr år 2017, 197 tkr år 2018 och 205 tkr år 2019. 
 

15. Upphandlingsverksamheten tilldelas ett anslag på 661 tkr år 2017, 
673 tkr år 2018 och 686 tkr år 2019. 
 

16. Till överförmyndarsamverkan anslås 504 tkr år 2017, 523 tkr år 2018 
och 543 tkr år 2019. 
 
Investeringsbudget 

17. Investeringsbudgeten fastställs. Det innebär en investeringsbudget 
om totalt 11 700 tkr respektive år 2017-2019 varav kommunfull-
mäktige/Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas 
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10 700 tkr respektive år 2017-2019. Kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta fördelning av investeringsmedel mellan utskotten åt kom-
munstyrelsen. 

Reservationer 

Åsa-Lena Vestling (SD), Stefan Vestling (SD), Johan Brevik (SD) och Lars Gus-
tavsson (PNF) reserverar sig mot beslutet med motivering att de inte deltagit i 
budgetförhandlingarna 
 
 

 
 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet  
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet 
Socialutskottet 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Västmanland-Dalarna lönenämnd 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
Överförmyndarsamverkan, Hedemora 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
Tillväxtgruppen 
Upphandlingssamverkan 
Revisionen 
Kommunchefen 
Akten 
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§ 161 Delårsrapport, Västmanland-Dalarna Miljö- och 
byggnadsnämnd 
Dnr 2016.0319.400 

Sammanfattning av ärendet 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd visar vid augusti månads utgång 
ett överskott med 3,1 miljoner kronor när ett överskott för energi- och klimatråd-
givning är borträknat. För Norbergs del är överskottet 177 000 kronor. En stor 
del av årets planerade verksamhet har genomförts i den omfattning som är för-
väntat. Nämnden räknar för helåret med ett överskott på totalt 2,9 miljoner kro-
nor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 158 
Delårsrapport från V-Dala Miljö & Bygg  
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd den 11 
oktober 2016, § 93 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 162 Delårsrapport, Hjälpmedelscentrum (GHN) 
Dnr 2016.0206.701 

Sammanfattning av ärendet 

Hjälpmedelscentrum uppvisar hög produktivitet och låga kostnader. Helårspro-
gnosen beräknas till ett överskott om 593 000 kronor. Antalet uthyrda individ-
märkta hjälpmedel har ökat med 4,5% och antalet uthyrda huvudhjälpmedel har 
ökat med 3,7%. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 159 
Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden den 16 september 2016, § 46 
Delårsrapport 2 2016 för Hjälpmedelsnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 163 Delårsrapport, Södra Dalarnas Räddningstjänst-
förbund, SDR 
Dnr 2016.0188.170 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundets ekonomi är i balans. Verksamhetens intäkter är 1 028 tkr lägre än 
budgeterat, men samtidigt är kostnaderna 1 022 tkr lägre än budgeterat. Årsresul-
tatet för 2016 prognosticeras bli ett överskott på 80 tkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 160 
Protokollsutdrag från direktionen för SDR den 13 oktober 2016, § 28 
Delårsrapport för Södra dalarnas räddningstjänstförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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§ 164 Delårsrapport, Västmanland-Dalarna lönenämnd 
Dnr 2016.0008.942 

Sammanfattning av ärendet 

Västmanland-Dalarnas lönenämnd ansvarar för löneadministrationen i 5 kommu-
ner. Prognosen för helåret beräknas bli +-0 mot budget, med möjlighet till ett 
överskott. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 161 
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas lönenämnd den 23 september 2016, § 17 
Delårsrapport för Västmanland-Dalarnas lönenämnd 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 165 Delårsrapport, Norra Västmanlands Ekonominämnd  
Dnr 2016.0308.942 

Sammanfattning av ärendet 

Periodens resultat visar ett överskott på 85 tkr. För helåret prognosticeras dock ett 
underskott på 494 tkr. Underskottet beror i huvudsak på att bemanningen uppgår 
till 13 helårsanställningar medan budgeten medger 12 helårsanställningar. Norra 
Västmanlands ekonominämnd har godkänt avvikelsen i bemanning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 162  
Protokollsutdrag från Norra Västmanlands ekonominämnd den 26 september 
2016, § 13 
Delårsrapport för Norra Västmanlands ekonominämnd 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten och riktar kritik mot Norra Västman-
lands ekonominämnd med anledning av det prognosticerade resultatet. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 18(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 166 Delårsrapport, Norra Västmanlands utbildningsförbund 
Dnr 2016.0333.619 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands utbildningsförbund visar enligt prognos ett underskott på 1 
943 tkr för 2016. Förbundet äskade under våren ett tillskott på 5 000 tkr men be-
viljades bara hälften av medlemskommunerna. Anledningen till underskottet beror 
bland annat på elevökning och lokalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 163 
Protokollsutdrag från direktionen för Norra Västmanlands utbildningsförbund 
den 12 oktober 2016, § 44 
Delårsrapport för Norra Västmanlands utbildningsförbund 

Yrkanden 

Henning Bask (S) upplyser om skrivfel på sidan 113 i kommunfullmäktiges hand-
lingar då summan för resultatet före extraordinära poster i resultaträkningens ko-
lumn 3, 1 913 kkr, saknar minustecken. 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av rapporten med justering i enlighet med Henning 
Basks upplysning. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 19(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 167 Prislista för externa tjänster, SDR 
Dnr 2016.0326.170 

Sammanfattning av ärendet 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, SDR, har tagit fram förslag till taxor och 
avgifter för externa tjänster under 2017. Externa tjänster innefattar bland annat 
utbildningar och avgifter för larmanordningar 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 164 
Tjänsteskrivelse från SDR, daterad den 25 oktober 2016 
Protokollsutdrag från direktionen för SDR den 13 oktober 2016, § 30 
Prislista för externa tjänster 

Yrkanden 

Gunilla Persson (S) yrkar att de nya taxorna gäller fr o m den 9 januari 2017då 
beslutet efter justering vunnit laga kraft. 
 
Ordförande ställer Perssons förslag under proposition och finner att kommun-
fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer till taxor och avgifter enligt prislista för Södra Da-
larnas räddningstjänstförbunds externa tjänster. Taxan gäller från och med den 9 
januari 2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, SDR 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 20(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 168 Taxa för tillsyn av bostadsföretag och bostadsrätts-
föreningar 
Dnr 2016.0320.406 

Sammanfattning av ärendet 

En stor andel av de ärenden som hanteras av miljöenheten rör klagomål på bo-
stadsföretag och bostadsrättsföreningar. Klagomålen rör exempelvis luftkvalitet 
eller att vattnet inte är varm. Det kan även gälla mögelskador som fastighetsägaren 
inte åtgärdar. I nuläget utförs bara tillsyn efter klagomål, men miljöenheten ser 
fördelar med återkommande tillsyn av de större bostadsföretagen och bostads-
rättsföreningarna för att förebygga brister i boendemiljön. Den föreslagna årliga 
taxan ger möjlighet till denna återkommande tillsyn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 165 
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd den 11 
oktober 2016, § 97 

Yrkanden 

Gunilla Persson (S) yrkar att de nya taxorna gäller fr o m den 9 januari 2017 då 
beslutet efter justering vunnit laga kraft. 
 
Ordförande ställer Perssons förslag under proposition och finner att kommun-
fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Årlig tillsyn för bostadsföretag och bostadsföreningar med minst 500 lägen-

heter är motsvarande åtta timmars tillsyn om året 
2. Årlig tillsynsavgift för bostadsföretag och bostadsrättsföreningar med minst 

200 men inte fler än 499 lägenheter är motsvarande 4 timmars tillsyn om året. 
3. Taxan fastställs enligt förslag för kommunens tillsyn av bostadsföretag. Taxan 

börjar gälla den 9 januari 2017. 
 
 

 
Kopia till: 
V-Dala Miljö- och Byggnadsnämnd 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 21(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 169 Taxa för köldmedier 
Dnr 2016.0321.406 

Sammanfattning av ärendet 

För att harmonisera med gällande EU-förordning föreslås en begreppsjustering 
samt att taxan för tillsyn av köldmedier differentieras 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 166 
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd den 11 
oktober 2016, § 98 

Yrkanden 

Gunilla Persson (S) yrkar att de nya taxorna gäller fr o m den 9 januari 2017 då 
beslutet efter justering vunnit laga kraft. 
 
Ordförande ställer Perssons förslag under proposition och finner att kommun-
fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Avgift för återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller f-gaser diffe-

rentieras så att verksamheter med 1-15 aggregat debiteras för två timmars till-
syn medan verksamheter med mer än 15 aggregat debiteras för fyra timmars 
tillsyn. 

2. Begreppet f-gaser används i taxan enligt definition i artikel 2.1 i EU-
förordning om f-gaser. 

3. Taxan gäller från och med den 9 januari 2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
V-Dala Miljö- och Byggnadsnämnd 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 22(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 170 Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
Dnr 2016.0322.406 

Sammanfattning av ärendet 

Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas som utgångsämnen vid 
tillverkning av sprängämnen. Ämnena är i sig inte explosiva och de kan finnas i 
vanliga konsumentprodukter. Kommunen är skyldig att bedriva tillsyn av de för-
säljningsställen som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda och har 
rätt att ta ut en avgift för denna tillsyn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 167 
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd den 11 
oktober 2016, § 99 
Tjänsteskrivelse från Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och 
byggnadsförvaltning, daterad den 16 september 2016 

Yrkanden 

Gunilla Persson (S) yrkar att de nya taxorna gäller fr o m den 9 januari 2017 då 
beslutet efter justering vunnit laga kraft. 
 
Ordförande ställer Perssons förslag under proposition och finner att kommun-
fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds timtaxa om 937 kronor (år 

2017) även ska gälla för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekurso-
rer 

2. Frågan om at justera taxan årligen enligt § 5 i taxan för tillsynen delegeras till 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 

3. Nedsättning av avgift § 4 i ”Taxa för tillsyn enligt lag (2017:799) om spräng-
ämnesprekursorer” stryks. 

4. Taxan gäller från och med den 9 januari 2017 
 

 
Kopia till: 
V-Dala Miljö- och Byggnadsnämnd 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 23(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 171 Justering av maxtaxa för förskola och fritidshem 
Dnr 2016.0330.706 

Sammanfattning av ärendet 

Förordning (2010:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras. Den nya maxtaxan är 45 390 kronor och ska tillämpas från och med 
den 1 januari 2017. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter 
kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 168 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2016 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottet den 25 oktober 2016, § 58 

Yrkanden 

Gunilla Persson (S) yrkar att de nya taxorna gäller fr o m den 9 januari 2017 då 
beslutet efter justering vunnit laga kraft. 
 
Ordförande ställer Perssons förslag under proposition och finner att kommun-
fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar höja maxtaxan till 45 390 kronor från och med 
den 9 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxetaket för förskole- och fritidshems-
avgifter i Norbergs kommun ska följa den statligt beslutade maxtaxenivån. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Barn- och utbildningsutskottet, A Hedberg Roth, I Nord 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 24(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 172 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Dnr 2016.0133.700 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige får för varje kvartal redovisning av beslut fattade med stöd 
av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) som inte verkställts inom 3 månader. För kvartal 3 är det 5 icke verk-
ställda beslut 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 170 
Protokollsutdrag från socialutskottet den 18 oktober 2016, § 270 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2016 
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Rapportering till kommunfullmäktiger av icke verkställda beslut 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av ej verkställda beslut som läm-
nats till inspektionen för vård och omsorg samt kommunens revisorer. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Socialutskottet 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 25(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 173 Reviderad plan för extraordinära händelser 
Dnr 2015.0379.168 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser behöver revideras på 
grund av förändringar i kommunens krisorganisation samt ett par upptäckta felak-
tigheter och otydligheter i den antagna planen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 173 
Tjänsteskrivelse Revidering av Plan för hantering av extraordinära händelser, 
2016-10-05 
Plan för hantering av extraordinära händelser 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad Plan för extraordinära händelser. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Beredskapssamordnare, A Nilsson 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 26(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 174 Riktlinjer för uthyrning av bostäder, lokaler och fordons-
platser hos Fagersta och Norbergs kommun, förvaltade 
av NVK 
Dnr 2016.0161.206 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har lämnat förslag på revi-
derade riktlinjer för uthyrning utifrån önskemål från Norbergs kommun. 
 
Riktlinjerna är en uppdatering av de som funnits sedan 2004. Norbergs kommun 
har genom kommunstyrelsen till NVK lämnat synpunkter, vilka är tillgodosedda i 
de nya riktlinjerna  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2016, § 176 
Protokollsutdrag från NVK den 22 september 2016, § 211 
Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2016 
Förslag till riktlinjer för uthyrning med bilagor 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för uthyrning av bostäder, lokaler och 
fordonsplatser hos Fagersta och Norbergs kommun, förvaltade av NVK. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 27(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 175 Rapportering från samverkansorganen 
 
 
Henning Bask (S) rapporterar från Norra Västmanlands utbildningsförbund, 
NVU om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av revisorernas rapport 
och det ekonomiska läget framöver. 
 
Henning Bask (S) informerar också om VafabMiljös och arbetet med att under 
2017 få in samtliga kommuner i VafabMiljö. Ett besök i Norberg är inplanerat till 
vecka 3 år 2017. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
-- 



 Sammanträdesprotokoll 28(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 176 Fyllnadsval, personlig ersättare Thorshammar 
Werkstads Aktiebolag 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Runo Andersson (PNF) avsägelse av uppdraget som personlig 
ersättare i styrelsen för Thorshammars Werkstads AB behöver fyllnadsval förrättas. 
 
Frågan bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016 till 
dagens sammanträde. 
 

Yrkanden 

Lars Gustavsson (PNF) förslår Torbjörn Norgren (PNF) som personlig ersättare i 
styrelsen för Thorshammar Werkstads Aktiebolag.  
 

Beslut 

Till personlig ersättare i Thorshammar Werkstads Aktiebolag utses i fyllnadsval 
Torbjörn Norgren (PNF)  intill dess att val förrättas nästa gång. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Torbjörn Norgren 
Lön, Solveig Grönberg 
Valpärmen 
Thorshammars Werkstads AB, Sten Nordström 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 29(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 177 Fyllnadsval, ledamot i valberedningen 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Runo Andersson (PNF) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
valberedningen behöver fyllnadsval förrättas. 
 
Frågan bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016 till 
dagens sammanträde. 
 

Yrkanden 

Lars Gustavsson (PNF) förslår sig själv (Lars Gustavsson (PNF) som ledamot i 
valberedningen. 

Beslut 

Till ledamot i valberedningen utses i fyllnadsval Lars Gustavsson (PNF) intill dess 
att val förrättas nästa gång. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Lars Gustavsson 
Lön, Solveig Grönberg 
Valpärmen 
Valberedningen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 30(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 178 Fyllnadsval, personlig ersättare VKL 
Dnr 2016.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Runo Andersson (PNF) avsägelse av uppdraget som personlig 
ersättare ombud till Västmanlands kommuner och landsting, VKL behöver fyll-
nadsval förrättas. 
 
Frågan bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016 till 
dagens sammanträde. 
 

Yrkanden 

Lars Gustavsson (PNF) föreslår Putte Dahlström (PNF) som personlig ersättare 
till ombud i VKL 

Beslut 

Till personlig ersättare till ombud i VKL utses Putte Dahlström (PNF) fram till 
dess att val förrättas nästa gång eller när VKL är avvecklat. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Putte Dahlström 
Lön, Solveig Grönberg 
Valpärmen 
VKL 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 31(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 179 Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
Dnr 2016/0018 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med motion om va-taxan. Mot-
ionärerna vill utreda bakgrunden till hur va-taxan är beräknad sant hur internränta 
och avskrivningar påverkar taxan. 

Beslutsunderlag 

Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp daterad den 5 december 2016. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 32(32) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2016-12-05  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 180 Meddelanden 
 
 
Johanna Odö (S) meddelar att det inkommit en ansökan från Karbenningbygdens 
ekonomisk förening om utökning av förskolan med 2 avdelningar. 
 
Johanna Odö (S) meddelar att VKL när det övergår till VK kommer att ha tre 
beredningar som benämns: Äldre, Barn och unga samt Kultur och idrott. 
 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisade meddelanden. 
 
 

 
 
Kopia till: 
-- 


