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§1

Sammanträdesdatum
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Val av justerare och tillkännagivande av tid för
justering av protokoll
Beslut
Kommunfullmäktige utser Christer Filipsson (DiN) och Olle Rahm (S)
att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Som ersättare
för justerarna utses Dennis Östlund (SD) och Karin Hurtig (V). Justering
sker måndag den 11 mars klockan 16:00 hos kommunsekreteraren.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med den gjorda
ändringen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet Information om arbetet med Agenda 2030 flyttas till att bli
tredje punkt på dagordningen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Information om arbete med Agenda 2030
Dnr NBGK 2019/0075

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Nord, sektorchef för barn- och utbildning, informerar om hur
förskolor och skolor i kommunen arbetar med målen i Agenda 2030.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Medborgarförslag - Ånära och centralt belägen
utomhusgym/träningsstation
Dnr NBGK 2019/0070

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen ska skapa ett ånära och centralt beläget robust och
underhållskostnadseffektivt utomhusgym/träningsstation.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Medborgarförslag om rid-, gång- och cykelväg i
Bjurfors
Dnr NBGK 2019/0065

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår en rid-,
gång- och cykelväg mellan Bjurforsby, avfart Lindvreten, och Bjurfors
konferens efter väg 751.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Medborgarförslag om gång- och cykelväg vid
Norens södra strand
Dnr NBGK 2019/0024

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen ser över möjligheten att bygga en cykel- och gångväg mellan
Viken och Prostudden på sjösidan om riksväg 68.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Medborgarförslag - Helhetsförbud mot fyrverkerier i hela
Norbergs kommun
Dnr NBGK 2019/0024

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
fyrverkerier förbjuds i hela Norbergs kommun.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Medborgarförslag - Uppfräschning av kommunhusets
entré
Dnr NBGK 2019/0011

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunhusets entré ska fräschas upp, bland annat genom lagning av
trasig puts och belysning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslut om medborgarförslag om
skolskjutslösning
Dnr NBGK 2017/0037

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat i och med lösningen att skolskjutsen
ska gå fram till Centralskolan efter att det har byggts en bro över
Norbergsån mellan Frida Hansdotter Arena och skolan.

Sammanfattning av ärendet
En person har tidigare lämnat in ett medborgarförslag om
skolskjutslösning. I förslaget anges tre alternativ till lösningar för
skolskjutstrafiken.
Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2017, paragraf 20, att
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Därefter har förslaget lämnats till barn- och utbildningsutskottet samt
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, för yttrande.
Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 18 september 2017,
paragraf 74, följande:
1. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att bifalla alternativ ett i
medborgarförslaget, innebärande att bussarna ska stanna vid
idrottshallen.
2. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att bifalla förslaget att all
trafik på Skolgatan, Ågatan och Norra Kyrkogatan stängs för all
annan trafik än personal, boende och godstransporter under
skoltid.
3. Barn- och utbildningsutskottet anser att ansvaret för
genomförandet ligger på NVK.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2017, paragraf 128, att
återremittera ärendet för att utreda om en lämplig busshållplats kan
skapas vid idrottshallen. Efter kommunstyrelsens behandling beslutade
NVK:s direktion 26 oktober 2017, paragraf 255, att föreslå bifall till
alternativ ett samt avslag till alternativ två och tre. Barn och
utbildningsutskottet behandlade återremissen den 22 januari 2019,
paragraf 4.
Efter utskottets möte i september år 2017 har ett nytt förslag lagts fram
innebärande att skolskjutsen ska gå fram till Centralskolan efter att det
har byggts en bro mellan idrottshallen och skolan. NVK har i uppdrag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att bygga bron och därefter ska Kollektivtrafikmyndigheten lägga om
trafiken så att bussarna går fram till Centralskolan. Utskottet beslutade
att överlämna informationen till kommunstyrelsen som svar på
återremissen.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 51, att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget anses
besvarat i och med lösningen att skolskjutsen ska gå fram till
Centralskolan efter att det har byggts en bro över Norbergsån mellan
Frida Hansdotter Arena och skolan.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Barn- och utbildningsutskottet
Förslagsställare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslut om medborgarförslag om återställande av
paviljongen
Dnr NBGK 2018/0163

Beslut
Medborgarförslaget förklaras besvarat, då dess intentioner redan är
uppfyllda.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
Norbergs kommun ska återställa paviljongen bakom kommunhuset med
kringliggande stenläggning och plantering.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 69, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Ledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. Paviljongen
bakom kommunhuset har under en längre tid varit i behov av
restaurering. Under hösten år 2018 påbörjades därför arbetet med att
restaurera paviljongen i enlighet med rekommendationer från
Länsmuseet. Den gamla stenlagda gången i parken frilades också i
samband med restaureringen. Arbetet kommer att färdigställas under
våren år 2019.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 21, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
medborgarförslaget förklaras besvarat, då dess intentioner redan är
uppfyllda. Kommunstyrelsen fattade den 11 februari 2019, paragraf 48,
samma beslut.

Kopia till:
Akten
Förslagsställare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslut om medborgarförslag om fastställande av status
på Storgruvans lave i Klackberg
Dnr NBGK 2018/0164

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat, eftersom det ligger i linje med redan
utfört arbete.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag om att Norbergs kommun
ska fastställa status på Storgruvans lave i Klackberg. Även behovet av
reparation och underhåll ska fastställas för att förhindra att laven börjar
falla samman.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 70, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget.
Kommunen har tillsammans med en sakkunnig under sommaren år 2018
gjort en besiktning gällande status på laven. Taket besiktades med kikare
medan övrigt synades okulärt. Den enda åtgärd som just nu är aktuell är
fastsättning av en fönsterbåge. Jobbet planeras in under vintern 20182019. Det bedöms inte finnas någon risk för att laven ska kunna falla
sönder. Vidare finns Storgruvans lave i det prioriteringsprogram som
Norbergs kommun har för sina kulturmiljöer.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december
2018, paragraf 134, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat, eftersom
förslaget ligger i linje med redan utfört arbete. Kommunstyrelsen fattade
den 11 februari 2019, paragraf 34, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Förslagsställare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslut om medborgarförslag om inventering av
kulturhistoriska byggnader och sevärdheter
Dnr NBGK 2018/0165

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat, eftersom förslaget ligger i linje med
redan utfört arbete.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag där Norbergs kommun
föreslås inventera och registrera alla sina kulturhistoriska byggnader och
sevärdheter. I inventeringen ska nuvarande status, behov av omedelbara
åtgärder samt plan för återkommande underhåll fastställas.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 71, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget.
En inventering av 60 prioriterade kulturmiljöer i Norbergs kommun
finns redan framtagen och utredningen kommer att kompletteras med
säkerhetsaspekter kopplade till kulturmiljöerna. Prioriteringar har dock
inte kunnat utföras i någon större utsträckning eftersom egna medel för
att bekosta renoveringar och dylikt har saknats. Hittills har mindre
kostsamma renoveringar och projekt där pengar har kunnat sökas externt
prioriterats. I budgeten för år 2019 finns dock ytterligare 250 000 kronor
för kulturmiljöer.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december
2018, paragraf 137, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat, eftersom
förslaget ligger i linje med redan utfört arbete. Vidare beslutade utskottet
att uppdra åt sektorchefen att utifrån inventeringen planera för vilka
åtgärder som ska prioriteras år 2019 och framåt. Kommunstyrelsen
fattade den 11 februari 2019, paragraf 37, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Förslagsställare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslut om medborgarförslag om arrangemang av
en medeltidsmarknad
Dnr NBGK 2018/0247

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för
förtydligande av budgetförslag för medeltidsmarknaden.

Sammanfattning av ärendet
Två personer har 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. Vidare anser förslagsgivarna att kommunen borde
köpa tillbaka skolbyggnaden och starta skola där. Det anges dock inte
vilken byggnad det rör sig om, varför den delen av förslaget inte kan
besvaras.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 68, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget.
Det har tidigare arrangerats medeltidsmarknader på platsen men det var
några år sedan senast. Det finns idag inga extra pengar i budget för den
här typen av arrangemang, men sektor demokrati- och
samhällsutveckling vill gärna utarbeta ett förslag på en medeltidsmarknad
och en budget kopplat till den. Uppskattad kostnad som sektorn skulle
behöva utöver befintlig ram för ett genomföra marknaden är 20 000
kronor. Marknaden bör arrangeras på hösten.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december
2018, paragraf 135, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande
vidare till kommunfullmäktige:
1. Medborgarförslagets del gällande medeltidsmarknad bifalls.
2. Sektor demokrati- och samhällsutveckling uppdras att presentera en
budget och plan för att kunna genomföra en medeltidsmarknad hösten
år 2019.
3. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige under mars år 2019.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 36 att föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslagets del gällande
medeltidsmarknad bifalls. Vidare uppdrogs sektor demokrati- och
samhällsutveckling att presentera en budget och plan för att kunna
genomföra en medeltidsmarknad under hösten år 2019.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Jimmy Fredriksson (S) föreslår att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för förtydligande av budgetförslag för
medeltidsmarknaden.
Eddie Lundeqvist (SD) föreslår bifall till Jimmy Fredrikssons (S) förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Jimmy Fredrikssons (S)
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslut om medborgarförslag om trafiksituationen för
boende längs Skolgatan
Dnr NBGK 2017/0210

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat, då åtgärder som ligger i linje med det
redan har utförts.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 19, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses besvarat, då åtgärder som ligger i linje med det
redan har utförts. Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 11
februari 2019, paragraf 46, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Förslagsställaren
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Beslut om medborgarförslag om fler bussturer på linje 86
Dnr NBGK 2017/0397

Beslut
1. Medborgarförslaget anses delvis bifallet och i övrigt besvarat, då det
numera finns en buss att tillgå kvällstid på linje 86 samt att kommunen
och Kollektivtrafikförvaltningen tillsammans ser över önskemålen.
2. Medborgarförslaget överlämnas till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet för beaktande vid kommande arbete med
kollektivtrafikplanering.

Sammanfattning av ärendet
Fyra personer har lämnat in ett medborgarförslag om fler bussturer på
linje 86. Förslaget är att kommunen ska samarbeta med
Kollektivtrafikmyndigheten och Västmanlands Länstrafik för att öka
turtätheten på linje 86 samt att kommunen ska se över möjligheten till
fler bussturer även på sommaren.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 130, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Därefter beslutade kommunstyrelsen den 21 maj 2018, paragraf 79, att
uppdra till ledningskontoret att yttra sig över förslaget.
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. Linje 86 går mellan
Norberg, Karbenning och Västerfärnebo. Vid tidpunkten för förslagets
inlämnade gick sista turen klockan 17.20 från Norbergs busstation. Efter
diskussion med Kollektivtrafikförvaltningen finns nu en anropsstyrd
buss att tillgå klockan 21.40 från busstationen. Förslaget kan därför
delvis anses bifallet.
Vid ett möte mellan Kollektivtrafikförvaltningen och kommunen den 31
oktober 2018 togs medborgarförslaget upp. Båda parterna är därmed
medvetna om förslagsgivarnas önskemål gällande ökade turer på linje 86.
Medborgarförslaget innehåller två tabeller med förslag på turtider mellan
Norberg och Karbenning. Kollektivtrafikförvaltningen har baserat på
dessa förslag gjort en uträkning av kostnaden för turutökning enligt
dessa tabeller. Uträkningen är baserad på oförändrade intäkter. Under
perioden den 19 augusti 2019 till den 14 juni 2020 skulle kostnaden
uppgå till cirka 1 604 000 kronor och under sommaren den 17 juni 2019
till den 18 augusti 2019 till cirka 344 000 kronor, det vill säga en ökad
kostnad på totalt 1 948 000 kronor.
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Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 14, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1. Medborgarförslaget anses delvis bifallet och i övrigt besvarat, då det
numera finns en buss att tillgå kvällstid på linje 86 samt att kommunen
och Kollektivtrafikförvaltningen tillsammans ser över önskemålen.
2. Medborgarförslaget överlämnas till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet för beaktande vid kommande arbete med
kollektivtrafikplanering.
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 11 februari 2019,
paragraf 41, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Förslagsställarna
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Beslut om medborgarförslag om policy för offentlig
utsmyckning och hantering av kommunens konst
Dnr NBGK 2018/0189

Beslut
1. Medborgarförslaget bifalls i meningen att demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet ges i uppdrag att följa upp policyn
för offentlig utsmyckning och hanteringen av kommunens konst.
2. Det står demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fritt att
föreslå påkallade förändringar i en eventuellt reviderad policy
som en följd av uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Två personer har lämnat in ett medborgarförslag om policy för offentlig
utsmyckning och hantering av kommunens konst. I medborgarförslaget
föreslås följande:
• Policy för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst
måste moderniseras.
• Kommunen ska anvisa medel till köp av depositionskonst samt vård
och skötsel av kommunens konstsamling.
• Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska enprocentregel införas.
• Kommunen måste ha direktiv för inköp och vård av den kommunala
konsten.
• Medel till konstnärlig gestaltning måste avsättas i den kommunala
budgeten.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018, paragraf 128, att
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget.
Den gällande policyn för offentlig utsmyckning och hantering av
kommunens konst är antagen av kommunstyrelsen den 22 oktober 2012,
paragraf 152. En policy som är antagen för drygt sex år sedan kan det
finnas anledning att följa upp, dock utan att i nuläget ta ställning till om
och hur policyn ska förändras.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 januari
2019, paragraf 21, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, i meningen att
utskottet ges i uppdrag att följa upp policyn för offentlig utsmyckning
och hanteringen av kommunens konst. Det står demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet fritt att föreslå påkallade förändringar i en
eventuellt reviderad policy som en följd av uppföljningen.
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Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 11 februari 2019,
paragraf 39, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Förslagställarna
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Utdragsbestyrkande

25(72)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 17

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslut om medborgarförslag om utsmyckning av Frida
Hansdotter Arena
Dnr NBGK 2018/0204

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med yttrandet från sektor
demokrati- och samhällsutveckling.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett medborgarförslag om kulturell utsmyckning
av Frida Hansdotter Arena. Personen föreslår att ett konstnärsuppdrag
utlyses, där konstnärer får skicka in förslag till utsmyckning av hallen.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 68, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har yttrat sig över förslaget.
Inga pengar har avsatts i kommunens budget för denna typ av
utsmyckning. Planerad kulturell utsmyckning i arenan i samband med att
beslut om byggande togs är att den mosaik som tidigare fanns i gamla
busstationen ska sättas upp i arenan. Detta är ännu inte utfört men
uppdraget ligger hos Norra Västmanlands Kommunalteknikerförbund
och är planerat. En möjlighet att bekosta vidare kulturell utsmyckning är
genom projektet Ett kulturliv för alla konst. Sektor demokrati- och
samhällsutveckling har tillsammans med referensgruppen för projektet
diskuterat arenan som en tänkbar miljö för kommande projekt. Sektorn
föreslår att man uppdrar till de tjänstepersoner och kulturintresserade
som finns i gruppen att se över om det är utsmyckning i/på Frida
Hansdotter Arena man vill satsa på och i sådana fall inkomma med
förslag till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet om hur det ska
genomföras, exempelvis via konstnärsuppdrag om det anses lämpligast.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december
2018, paragraf 135, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
sektorns yttrande. Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 11
februari 2019, paragraf 35, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Förslagsställaren
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Beslut om medborgarförslag om seniorboende/boviera
Dnr NBGK 2017/0362

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat, då det finns en färdig detaljplan för
flerfamiljshus samt att en eventuell ny detaljplan bör färdigställas först
vid visat byggintresse.

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

Justerare
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Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 22, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses besvarat, då det finns en färdig detaljplan för
flerfamiljshus samt att en eventuell ny detaljplan bör färdigställas först
vid visat byggintresse. Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde
den 11 februari 2019, paragraf 50, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut om medborgarförslag om att förenkla och
digitalisera inlämnandet av medborgarförslag
Dnr NBGK 2017/0398

Beslut
1. Medborgarförslaget bifalls.
2. Ledningskontoret uppdras att skapa en e-tjänst för att lämna
medborgarförslag med digital signering.

Sammanfattning av ärendet
Två personer har lämnat in ett medborgarförslag där Norbergs kommun
föreslås skapa möjlighet att digitalt lämna in medborgarförslag,
exempelvis genom att förslagsställaren legitimerar sig med e-legitimation.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2017, paragraf 129, att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 80, att
uppdra till ledningskontoret att yttra sig över medborgarförslaget.
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. I nuläget kan ett
medborgarförslag antingen lämnas in på papper eller som ett
underskrivet och scannat dokument. Kommunen håller på att
implementera en e-tjänsteplattform där egna e-tjänster kan skapas, till
exempel för ansökningar eller synpunkter, som sedan signeras med
mobilt bank-id. Ledningskontoret föreslår att denna plattform används
för att ta fram en e-tjänst för inlämnande av medborgarförslag.
En fördel med digitala blanketter är att det går att ha tvingande fält så
viktig information inte glöms bort och kompletteringar på så sätt kan
undvikas. Ledningskontoret förespråkar dock att även om
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, så ska de inlämningssätt
som används idag finnas kvar, för att de som exempelvis inte har tillgång
till Internet ska kunna lämna förslag även i fortsättningen.
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Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 22, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
medborgarförslaget bifalls och att ledningskontoret uppdras att skapa en
e-tjänst för att lämna medborgarförslag med digital signering.
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 11 februari 2019,
paragraf 49, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Ledningskontoret
Förslagsställarna
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Beslut om medborgarförslag om att inrätta en kommunal
kundtjänst
Dnr NBGK 2018/0114

Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Två personer har tillsammans lämnat in ett medborgarförslag om att
inrätta en kommunal kundtjänst. Förslaget är att kommunen inrättar en
kommunal servicetjänst, vars huvudsakliga uppdrag är att genom råd och
stöd hjälpa medborgarna att navigera i det kommunala systemet.
Servicen kan också vara att hjälpa medborgarna att ansöka om de bidrag
och stöd som de har rätt till eller bara att få prata med rätt person i
kommunen. Tjänsten bör vara bemannad under dagtid på vardagar.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 35, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 84, att
uppdra till ledningskontoret att yttra sig över motionen.
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. Idag guidas de som ringer
till Norbergs kommun av växeltelefonister till rätt person. De som
besöker kommunhuset får träffa en administratör vid allmänna frågor
och barnomsorgshandläggare vid frågor om detta. De frågor som
administratören inte kan hantera hänvisas vidare till handläggande
myndighet, exempelvis Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd vid bygglovsfrågor. Administratören är också behjälplig
med att exempelvis skriva ut blanketter och lämna ut kontaktuppgifter.
Vidare besvarar eller vidarebefordrar administratören den e-post som
kommer in till kommunens myndighetsbrevlåda.
Ledningskontoret ser inget behov av att utöka kommunens
kundmottagande organisation i nuläget. Kommunhuset har ett fåtal
besök per vecka, varav de flesta rör barnomsorg eller personer som söker
arbete som kan hanteras av befintlig personal. I en genomförd
servicemätning fick kommunen som helhet generellt ett gott betyg både
gällande svarstider och service. Detta styrker ytterligare
ledningskontorets uppfattning att en kommunal kundtjänst inte behövs.
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Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 20, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen fattade vid sitt
sammanträde den 11 februari 2019, paragraf 47, samma beslut.

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna
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Beslut om medborgarförslag om åtgärder för att öka
tryggheten i centrum
Dnr NBGK 2018/0014

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att
redogöra för en bedömning av, och ett ställningstagande till,
intentionerna i medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Två personer har tillsammans lämnat in ett medborgarförslag om
åtgärder för att öka tryggheten för medborgare som vistas i centrum
under kvällar och helger. Förslaget är att installera trygghetskameror på
centrala platser i Norberg. Vidare föreslås att kommunen tar initiativ att
hyra in väktare som får till uppgift att patrullera på särskilt utsatta platser
i centrala Norberg.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 36, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 85, att
uppdra till ledningskontoret att yttra sig över motionen.
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. År 2010 inkom en motion
om kameraövervakning av fastigheter i Norbergs kommun, i syfte att öka
individens trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse
och brottslighet samt öka identifieringsmöjlighet av gärningspersoner.
Motionens förslag var att en behovsanalys av alla kommunägda
fastigheter som inte hade verksamhet kvällar, nätter och helger skulle
göras samt att en säkerhetsgrupp skulle ansvara för framtagandet av
rutiner kring eventuell kameraövervakning. Efter inhämtande av
yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, NVK, ansåg ledningskontoret att motionen
skulle avslås. NVK angav bland annat att årskostnaden (år 2010) för
kameraövervakning vid Källskolan och Centralskolan uppskattades till
173 000 kronor.
Det preventiva arbetet i Norberg bedrivs på flera nivåer och parallellt.
Det är entydigt att många goda insatser vidtagits för att utveckla det
brottsförebyggande arbetet men bilden är också att koordinationen av
arbetet kan utvecklas. Insatserna bör också utgå från ett systematiskt
mål/medel-tänkande utifrån identifierade nulägesbilder. Brottsstatistik
för Norbergs kommun behöver brytas ned på lägre nivåer för att ge
underlag till kommun samt polis om de specifika insatser som bör sättas
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in förutom de mera generella, till exempel bevakningskameror på vissa
platser. Förekommer brott eller skadegörelse på ett specifikt ställe kan en
kamera vara en god idé.
Fagersta kommun införde privata väktare under år 2017 med syfte att
förebygga brott och höja säkerheten. Modellen i Norberg var att satsa på
fritidscoacher. Att införa väktare kan vara förebyggande men kostnaden
ska ställas i förhållande till andra prioriteringar. Rekommendationen i
nuläget är att göra Norbergs kommuns brottsförebyggande arbete mer
angeläget för hela Norberg. För att nå dit, behöver exempelvis lokalt
näringsliv och civila samhället involveras samt att kommunikationen
kring det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Initiativ i denna riktning
har beslutats av kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 november
2018, paragraf 81.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 17, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses besvarat, då brottsförebyggande arbete redan
pågår. Vid sitt sammanträde den 11 februari 2019, paragraf 44, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Yrkanden
Christer Filipsson (DiN) föreslår att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för att redogöra för en bedömning av och ett
ställningstagande till intentionerna i medborgarförslaget.
Anna Kramer (M) och Eddie Lundeqvist (SD) föreslår bifall Christer
Filipssons (DiN) förslag om återremiss.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om ärendet ska återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Omröstningen går till så att de som
röstar för återremiss säger ja och de som röstar för att ärendet ska
avgöras idag röstar nej. Rösterna fördelar sig enligt nedanstående:
Ja-röster
Lennart Skansfors (DiN), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF),
Christer Filipsson (DiN), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson
(M), Anna Lindgren (DiN), Veronika Persson (PNF), Christoffer
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Vestling (SD), John Ellard (DiN), Torbjörn Mood (L), Stig Holmberg
(C), Agneta Wennerström (C), Elsa-Lill Strolz (L), Eddie Lundeqvist
(SD)
Nej-röster
Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Fredrik Johansson (V), Tove
Winqvist (S), Christer Wallin (S), Olle Rahm (S), Karin Hurtig (V), Sten
Nordström (S), Ylva Lundquist (S), Thommy Ukkonen (S), Jon
Ashbourne (V), Torsten Jansson (S), Anna-Maria Muselli (S), Daniel
Dahlin (S), Eva Pålsson (S), Gunilla Persson (S)
Med 15 röster för återremiss och 16 röster mot detsamma finner
ordförande att minst en tredjedel har röstat för återremiss och att
ärendet därför ska återremitteras.

Kopia till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

§ 22

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Information om preliminärt bokslut för 2018
Dnr NBGK 2019/0004

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Stefan Granqvist går igenom det preliminära bokslutet för
2018.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(72)

Sammanträdesprotokoll
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§ 23

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Dnr NBGK 2019/0023

Beslut
Kommunfullmäktige antar den föreslagna arbetsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Med anledning av
detta har ledningskontoret sett över kommunfullmäktiges arbetsordning
för att harmonisera med lagstiftningen. Generellt har inga stora
förändringar i arbetsordningen gjorts, en nyhet är dock att det nu står i
arbetsordningen att justerarna är en person vardera från opposition och
majoritet. Den reviderade arbetsordningen bygger, liksom nuvarande
arbetsordning, nästan uteslutande på Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) förslag till arbetsordning.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 8, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att anta den
föreslagna arbetsordningen. Vid sitt sammanträde den 11 februari 2019,
paragraf 11, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(72)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 24

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Revidering av regler för kommunalt partistöd i Norbergs
kommun
Dnr NBGK 2019/0025

Beslut
Förslag till revidering av reglerna för kommunalt partistöd i Norbergs
kommun antas att gälla från mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 10 november 2014, paragraf 99, regler
för kommunalt partistöd i Norbergs kommun. Ledningskontoret har nu
upprättat ett förslag till revidering av reglerna. Förslaget har upprättats av
följande anledningar:
 Ändring av laghänvisningar eftersom det befintliga reglementet
pekar mot lagrum i den gamla kommunallagen.
 Förtydliganden/tillägg av bestämmelser som tidigare har varit
otydliga eller som har efterfrågats.
 Ändring av redovisningsförfarandet.
Beslut om partistöd ska enligt kommunallagen innehålla krav på att
mottagaren, det vill säga respektive parti, av partistödet årligen ska lämna
en skriftlig redovisning som visar att stödet har använts för att stärka
dess ställning i den kommunala mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har
använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas
redovisningen.
Enligt befintligt reglemente betalas partistöd ut årligen i förskott, vilket
ledningskontoret i samråd med Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
anser ska ändras till att stödet betalas ut efter att den skriftliga
redovisningen och granskningsintyget för föregående år har lämnats in.
På så vis blir det en påminnelse för partierna att årligen lämna in
redovisning och granskningsintyg för att få årets partistöd utbetalt samt
kunna få partistöd beviljat för nästkommande år, samtidigt som att inget
parti riskerar att bli återbetalningsskyldigt eftersom stöden utbetalas i
februari och redovisningarna/intygen för föregående år inte behöver
vara inlämnade förrän senast den 30 juni.
Det befintliga reglementet saknar bestämmelser om vad som gäller vid
ny mandatperiod, varför detta har lagts till. Förslaget är att partistöd

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(72)

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2019-03-04

utbetalas till samtliga fullmäktigepartier vid påbörjan av en ny
mandatperiod.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 5, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att anta
förslag till revidering av reglerna för kommunalt partistöd i Norbergs
kommun, att gälla från mandatperioden 2018 - 2022. Kommunstyrelsen
fattade vid sitt sammanträde den 11 februari 2019, paragraf 22, samma
beslut.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(72)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 25

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Partistöd för år 2019
Dnr NBGK 2018/0025

Beslut
1. Under förutsättning att fullmäktige har antagit revideringen av reglerna
för kommunalt partistöd för Norbergs kommun, utbetalas partistöd till
samtliga fullmäktigepartier eftersom en ny mandatperiod har börjat.
Utbetalningen sker enligt följande:
A. Socialdemokraterna 51 000 kronor
B. Demokraterna i Norberg 24 000 kronor
C. Vänsterpartiet 21 000 kronor
D. Sverigedemokraterna 21 000 kronor
E. Partiet för Norbergs framtid 18 000 kronor
F. Moderaterna 18 000 kronor
G. Centerpartiet 18 000 kronor
H. Liberalerna 18 000 kronor
2. För partier som har fått partistöd år 2018, ska redovisning och
granskningsintyg enligt 4 kapitlet, 31 paragrafen, andra stycket i
kommunallagen, lämnas till ledningskontoret senast den 30 juni 2019. I
annat fall utbetalas inget partistöd för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Enligt
lagen är ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den
lokala demokratin. Utöver lagen har kommunen regler för hantering av
det kommunala partistödet.
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av reglerna för
kommunalt partistöd i Norbergs kommun. I revideringen föreslås att
partistöd utbetalas till samtliga fullmäktigepartier vid påbörjan av en ny
mandatperiod.
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 12 000 kronor per parti och år,
samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 3 000 kronor per mandat i
kommunfullmäktige och år.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 6, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1. Under förutsättning att fullmäktige har antagit revideringen av reglerna
för kommunalt partistöd för Norbergs kommun, utbetalas partistöd till

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-04

samtliga fullmäktigepartier eftersom en ny mandatperiod har börjat.
Utbetalningen sker enligt följande:
A. Socialdemokraterna 51 000 kronor
B. Demokraterna i Norberg 24 000 kronor
C. Vänsterpartiet 21 000 kronor
D. Sverigedemokraterna 21 000 kronor
E. Partiet för Norbergs framtid 18 000 kronor
F. Moderaterna 18 000 kronor
G. Centerpartiet 18 000 kronor
H. Liberalerna 18 000 kronor
2. För partier som har fått partistöd år 2018, ska redovisning och
granskningsintyg enligt 4 kapitlet, 31 paragrafen, andra stycket i
kommunallagen, lämnas till ledningskontoret senast den 30 juni 2019. I
annat fall utbetalas inget partistöd för år 2020.
Vid sitt sammanträde den 11 februari 2019, paragraf 23, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Socialdemokraterna
Demokraterna i Norberg
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Partiet för Norbergs framtid
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Upphandling- och inköpssamverkan med
Fagersta kommun
Dnr NBGK 2018/0402

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för
utredning av om behovet kan tillgodoses genom anställning av egen
personal eller genom inhyrning av konsulttjänst för upphandling.
Finansieringen av detta tas från medel vilka har utgetts till Avesta
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingssamverkan mellan Avesta, Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner, med säte i Avesta, startades år 2007. Avesta kommun har
haft svårt att få en kontinuitet med upphandlare och upphandlingschef i
verksamheten, vilket tidvis har påverkat upphandlingsenheten negativt.
Avesta kommun har nu beslutat att säga upp upphandlingssamarbetet.
Ledningskontoret har upprättat en skrivelse i ärendet. Där framkommer
att avtalad uppsägningstid vid utträde är ett år, räknat från den skriftliga
uppsägningen. Det innebär att Norbergs kommun står utan
upphandlingsorganisation för delar av verksamheten från och med
december år 2019.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds upphandlingar för
Norbergs kommun hanteras idag via Fagersta kommun. När
upphandlingssamverkan med Avesta upphör förefaller det både naturligt
och rimligt att ställa frågan till Fagersta om att Norberg köper
upphandlingstjänster av Fagersta för samtliga delar. Förslaget är därför
att kommunfullmäktige ställer sig bakom en sådan förfrågan och uppdrar
till kommunchefen att föra dialog med Fagersta kommun om att ingå
samverkan, i första hand via köp av tjänst.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 9, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom en förfrågan till Fagersta
kommun om att samverka kring upphandlingar när avtalet om
upphandlingssamverkan med Avesta kommun upphör från och med
december år 2019.
2. Kommunchefen uppdras att föra dialog med Fagersta kommun om att
ingå samverkan, i första hand via köp av tjänst.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-03-04

Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 11 februari 2019,
paragraf 25, samma beslut.

Yrkanden
Anna Kramer (M) föreslår återremiss av ärendet för utredning av om
behovet kan tillgodoses genom anställning av egen personal eller genom
inhyrning av konsulttjänst för upphandling. Finansieringen av detta tas
från medel vilka har utgetts till Avesta kommun.
Lennart Skansfors (DiN), Lars Gustavsson (PNF) och Eddie Lundeqvist
(SD) föreslår bifall till Anna Kramers (M) föreslag om återremiss.
Johanna Odö (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om ärendet ska återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Omröstningen går till så att de som
röstar för återremiss säger ja och de som röstar för att ärendet ska
avgöras idag röstar nej. Rösterna fördelar sig enligt nedanstående:
Ja-röster
Lennart Skansfors (DiN), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF),
Christer Filipsson (DiN), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson
(M), Anna Lindgren (DiN), Veronika Persson (PNF), Christoffer
Vestling (SD), John Ellard (DiN), Torbjörn Mood (L), Stig Holmberg
(C), Agneta Wennerström (C), Elsa-Lill Strolz (L), Eddie Lundeqvist
(SD)
Nej-röster
Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Fredrik Johansson (V), Tove
Winqvist (S), Christer Wallin (S), Olle Rahm (S), Karin Hurtig (V), Sten
Nordström (S), Ylva Lundquist (S), Thommy Ukkonen (S), Jon
Ashbourne (V), Torsten Jansson (S), Anna-Maria Muselli (S), Daniel
Dahlin (S), Eva Pålsson (S), Gunilla Persson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-04

Med 15 röster för återremiss och 16 röster mot detsamma finner
ordförande att minst en tredjedel har röstat för återremiss och att
ärendet därför ska återremitteras.

Kopia till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Kompletterande taxor för Frida Hansdotter Arena och
Centralskolans idrottshall
Dnr NBGK 2018/0143

Beslut
2018 års taxor för Frida Hansdotter Arena samt förslaget till
kompletterande taxor för arenan och bastun i Centralskolans idrottshall
antas att gälla tills vidare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 27 augusti 2018, paragraf 86, föreslagna
taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena för år 2018. Vidare
uppdrogs demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet att utvärdera
nivåerna på taxorna under år 2018 och om så behövs komma med ett
nytt förslag för helår 2019.
Frida Hansdotter Arena har varit i bruk sedan augusti år 2018. Under
inkörningsperioden har frågor dykt upp kring hyressättning av olika
delar. Därmed finns ett behov av att komplettera taxor och avgifter
innan en utvärdering kan genomföras. Av den anledningen beslutade
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 21 januari 2019,
paragraf 9, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till
kommunfullmäktige att anta kompletterande taxor för arenan samt för
bastun i Centralskolans idrottshall för år 2019. Vid sitt sammanträde den
11 februari 2019, paragraf 30, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Namnbyte på rådet för äldre och funktionsnedsatta
(RÄF) och revidering av rådets reglemente
Dnr NBGK 2019/0019

Beslut
1. Rådet för äldre och funktionsnedsatta ändrar inte namn till rådet för äldre och
personer med funktionsvariation, med hänvisning till Socialstyrelsens
rekommendation.
2. I och med att beslutet om att inte byta namn på rådet behöver
reglementet inte revideras.

Sammanfattning av ärendet
Under allmänna utskottets beredning lyftes en fråga om namnändring av
rådet för äldre och funktionsnedsatta till rådet för äldre och personer med
funktionsvariation. Frågan överlämnades till socialutskottet för behandling i
rätt instans.
Vid sammanträde den 6 december 2018 informerades rådet om det nya
namnförslaget, varpå rådet godkände förslaget. Om namnändringen
godkänns behöver reglementet revideras, varför socialutskottet har
lämnat förslag på revidering av det.
Socialutskottet beslutade den 22 januari 2019, paragraf 20, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att godkänna
förslaget till namnändring samt anta revideringen av reglementet i och
med namnbytet. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari
2019, paragraf 33, beslutade kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta: 1. Rådet för äldre och funktionsnedsatta
ändrar inte namn till rådet för äldre och personer med funktionsvariation, med
hänvisning till Socialstyrelsens rekommendation.
2. I och med att beslutet om att inte byta namn på rådet behöver
reglementet inte revideras.

Kopia till:
Akten
Rådet för äldre och funktionsnedsatta

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, tredje och fjärde
kvartalet år 2018
Dnr NBGK 2018/0127

Beslut
Rapporterna avseende ej verkställda beslut för kvartal tre och fyra år
2018, som lämnats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt
kommunens revisorer, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet redovisar ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för
tredje och fjärde kvartalet år 2018. För tredje kvartalet fanns ett icke
verkställt beslut att rapportera. För fjärde kvartalet fanns inga icke
verkställda beslut att rapportera.

Kopia till:
Akten
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Motion från (DiN) om förändrad placering av
delegaterna i fullmäktige
Dnr NBGK 2018/0422

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har lämnat in en
motion där de föreslår att ledamöterna i kommunfullmäktige placeras
efter partitillhörighet och inte som i dagsläget efter hur mandaten
fördelats i allmänna val.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Motion från (DiN) mot tiggeri
Dnr NBGK 2018/0423

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har lämnat in en
motion där de föreslår att kommunen beslutar att pengainsamling utan
tillstånd på allmän plats ska förbjudas, samt att tiggeri förbjuds på de
platser där så är möjligt enligt gällande lagstiftning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Motion från (L) om invasiva arter och kräftfiske
Dnr NBGK 2019/0079

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att:
- Kommunen upprättar en handlingsplan för invasiva arter och på hur vi
tänker begränsa dem. Detta i syfte att stärka den biologiska mångfalden.
- Norra Västmanlands kommunalteknikförbund får i uppdrag att se till
att det går att begränsa lokor längs med riksvägen till Fagersta
- En allmän kräftfiskeperiod inrättas i Norberg enligt Mullsjömodellen
- Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får i uppdrag att
undersöka hur eventuellt genomförande av kräftfiske skulle kunna se ut i
Norberg, gärna i samarbete med föreningslivet

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Motion från (L) om hundbadplats
Dnr NBGK 2019/0080

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion där hon föreslår att:
- En av badplatserna i Norberg tillåter djur
- Om det kommer pengar åter från Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) ska en del av dessa öronmärkas till att
utöka antalet badplatser som sköts av kommunen eller NVK
- Norbergarna får vara med och tycka till kring var badplatsen ska
placeras och/eller val av badplats

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Motion från (L) om krav på brottsregisterutdrag vid
anställning i äldreomsorgen
Dnr NBGK 2019/0081

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion där hon föreslår att:
- Brottsregisterutdrag begärs för personal som ska arbeta med
äldreomsorg i någon form

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Motion från (L) om bättre valinformation
Dnr NBGK 2019/0082

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion där hon föreslår att:
- Dokumentet ”Villkor för användning av offentlig plats för valstugor”
förtydligas så att vem som helst kan förstå vad som gäller. Gärna i
samarbete med polisen så att man kan få samma information från dem,
som från kommunen.
- Kartan som läggs som bilaga byts ut
- Tillägg till kartan görs så att Karbenning och Bjurfors också har
områden där affischering får ske
- Vilka tillstånd som ska sökas för respektive affischering, valstuga samt
kampanjande framgår av dokumentet ”Villkor för användning av
offentlig plats för valstugor” och sedan respekteras av samtliga partier

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Beslut om motion från (PNF) angående utbildning om
offentlighetsprincipen
Dnr NBGK 2018/0032

Beslut
Motionen förklaras besvarad, i och med den utbildning som kommer att
hållas för förtroendevalda och det arbete som kommer att ske i samband
med att en ny dokumenthanteringsplan arbetas fram.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om vikten av att
kommunen hanterar allmänna handlingar på rätt sätt så att medborgarnas
rätt till insyn säkerställs. I motionen föreslås att tjänstepersoner som
handhar handlingar som kan betraktas som offentliga liksom ordförande
respektive vice ordförande i kommunstyrelsen och dess utskott utbildas
kring detta. Om möjligt bör denna utbildning också gälla tjänstepersoner
samt politiskt valda i våra samarbetsorgan.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, paragraf 9, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ledningskontoret yttrade sig i en skrivelse den 14 mars 2018, som
återremitterades av kommunstyrelsen den 9 april 2018, paragraf 41, för
förtydligande.
Ledningskontoret har nu upprättat ett reviderat yttrande. Sammantaget
bedömer ledningskontoret att i och med en utbildning som kommer att
hållas för förtroendevalda och det arbete som kommer att ske i samband
med att en ny dokumenthanteringsplan arbetas fram, så uppfylls
motionens avsikter.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 15, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen
förklaras besvarad, i och med den utbildning som kommer att hållas för
förtroendevalda och det arbete som kommer att ske i samband med att
en ny dokumenthanteringsplan arbetas fram. Vid sitt sammanträde den
11 februari 2019, paragraf 42, fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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Beslut om motion från (M) om ökad trygghet i Norberg
Dnr NBGK 2018/0115

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att
redogöra för en bedömning av, och ett ställningstagande till,
intentionerna i motionen.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Segerbo (M) har lämnat in en motion om ökad trygghet i Norberg. I
motionen föreslås att det görs en trygghetsöversyn i Norberg och att
förutsättningarna för att sätta upp kameror utreds.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, paragraf 58, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 89, att
uppdra till ledningskontoret att yttra sig över motionen.
Ledningskontoret har upprättat ett yttrande. År 2010 inkom en motion
om kameraövervakning av fastigheter i Norbergs kommun, i syfte att öka
individens trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse
och brottslighet samt öka identifieringsmöjlighet av gärningspersoner.
Motionens förslag var att en behovsanalys av alla kommunägda
fastigheter som inte hade verksamhet kvällar, nätter och helger skulle
göras samt att en säkerhetsgrupp skulle ansvara för framtagandet av
rutiner kring eventuell kameraövervakning. Efter inhämtande av
yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, NVK, ansåg ledningskontoret att motionen
skulle avslås. NVK angav bland annat att årskostnaden (år 2010) för
kameraövervakning vid Källskolan och Centralskolan uppskattades till
173 000 kronor.
Det preventiva arbetet i Norberg bedrivs på flera nivåer och parallellt.
Det är entydigt att många goda insatser vidtagits för att utveckla det
brottsförebyggande arbetet men bilden är också att koordinationen av
arbetet kan utvecklas. Insatserna bör också utgå från ett systematiskt
mål/medel-tänkande utifrån identifierade nulägesbilder. Brottsstatistik
för Norbergs kommun behöver brytas ned på lägre nivåer för att ge
underlag till kommun samt polis om de specifika insatser som bör sättas
in förutom de mera generella, till exempel bevakningskameror på vissa
platser. Förekommer brott eller skadegörelse på ett specifikt ställe kan en
kamera vara en god idé.
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Fagersta kommun införde privata väktare under år 2017 med syfte att
förebygga brott och höja säkerheten. Modellen i Norberg var att satsa på
fritidscoacher. Att införa väktare kan vara förebyggande men kostnaden
ska ställas i förhållande till andra prioriteringar. Rekommendationen i
nuläget är att göra Norbergs kommuns brottsförebyggande arbete mer
angeläget för hela Norberg. För att nå dit, behöver exempelvis lokalt
näringsliv och civila samhället involveras samt att kommunikationen
kring det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Initiativ i denna riktning
har beslutats av kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 november
2018, paragraf 81.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 16, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen
anses besvarad, då brottsförebyggande arbete redan pågår. Vid sitt
sammanträde den 11 februari 2019, paragraf 43, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Yrkanden
Anna Kramer (M) föreslår återremiss av ärendet till kommunstyrelsen
för att redogöra för en bedömning av, och ett ställningstagande till,
intentionerna i motionen.
Lennart Skansfors (DiN) och Lars Gustavsson (PNF) föreslår bifall till
Anna Kramers (M) förslag om återremiss.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om ärendet ska återremitteras
och finner att det ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Omröstningen går till så att de som
röstar för återremiss säger ja och de som röstar för att ärendet ska
avgöras idag röstar nej. Rösterna fördelar sig enligt nedanstående:
Ja-röster
Lennart Skansfors (DiN), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF),
Christer Filipsson (DiN), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson
(M), Anna Lindgren (DiN), Veronika Persson (PNF), Christoffer
Vestling (SD), John Ellard (DiN), Torbjörn Mood (L), Stig Holmberg
(C), Agneta Wennerström (C), Elsa-Lill Strolz (L), Eddie Lundeqvist
(SD)
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Nej-röster
Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Fredrik Johansson (V), Tove
Winqvist (S), Christer Wallin (S), Olle Rahm (S), Karin Hurtig (V), Sten
Nordström (S), Ylva Lundquist (S), Thommy Ukkonen (S), Jon
Ashbourne (V), Torsten Jansson (S), Anna-Maria Muselli (S), Daniel
Dahlin (S), Eva Pålsson (S), Gunilla Persson (S)
Med 15 röster för återremiss och 16 röster mot detsamma finner
ordförande att minst en tredjedel har röstat för återremiss och att
ärendet därför ska återremitteras.

Kopia till:
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Beslut om motion från (PNF) om ett medmänskligt
Norberg som bot för ensamhetsepidemi
Dnr NBGK 2018/0199

Beslut
1. Punkt ett konstateras bifallen då motionen har överlämnats till
kommunstyrelsen för beredning.
2. Punkt två och fyra avslås.
3. Punkt tre bifalls, för utförande av demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet.
4. Punkt fem bifalls, för utförande av samtliga utskott.
5. Socialutskottet anses uppfylla motionens intention.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om ett medmänskligt
Norberg som bot för ensamhetsepidemi. I motionen föreslås följande:
1. Överlämna motionen till kommunstyrelsen.
2. Bjud in Julian Abel från Frome i England (arrangemang för flera
aktörer).
3. Inventera vad som finns att göra i Norberg och sammanställ till lättläst
skrift.
4. Rekrytera sociala lotsar och ge dem några verktyg.
5. Avkräv från varje utskott vad de kan bidra med för att uppfylla
motionens intention.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 103, att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet samt socialutskottet har
yttrat sig över motionen.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet bedömer att punkt tre
hamnar under sektorns ansvarsområde liksom punkt fem om så beslutas.
Kommunens främsta kanal för att belysa vad som finns att göra i
kommunen är hemsidan norberg.se samt Facebooksidan Norbergs
kommun. Här finns idag många aktiviteter presenterade men en översyn
planeras in i februari år 2019 när ordinarie informatör är åter. Översynen
gäller att se till att aktiviteter presenteras på ett bra och enkelt sätt samt
att det finns aktiviteter i många kategorier presenterade. I samband med
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översynen kan informatören se hur det skulle kunna presenteras som en
lättläst skrift. Den 10 december 2018, paragraf 133, beslutade utskottet
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
bifalla punkt tre och fem.
Socialutskottet delar motionens intention om vikten av att arbeta för att
minska känslan av ensamhet och beslutade den 11 december 2018,
paragraf 244, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till
kommunfullmäktige att
- avslå punkt två gällande inbjudan
- bifalla punkt tre gällande framtagandet av skrift och ge
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdraget
- avslå punkt fyra gällande rekrytering av sociala lotsar
- bifalla punkt fem gällande att avkräva varje utskott vad de kan
bidra med för att uppfylla motionen
- besluta att socialutskottet redan uppfyller motionens intention
Vid sitt sammanträde den 11 februari 2019, paragraf 38, fattade
kommunstyrelsen samma beslut.

Kopia till:
Akten
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Allmänna utskottet
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Beslut om motion från (L) om lokalt kollektivavtal för
lärare
Dnr NBGK 2018/0372

Beslut
Motionen bifalls delvis, genom att sektor barn och utbildning, HRchefen och de fackliga organisationerna tillsammans arbetar vidare med
HÖK 18.

Sammanfattning av ärendet
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om lokalt kollektivavtal för
lärare. I motionen föreslås följande:
• Att ett lokalt kollektivavtal ska upprättas. Detta kommer sedan att
kunna kommuniceras utåt och marknadsföras så att lärarna vet vad de
tackar ja till om de söker sig hit.
• Att avtalet skapas i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.
• Att lärarnas arbetsuppgifter i huvudsak ska ägnas åt undervisning samt
för- och efterarbete av denna.
• Att en prioriteringslista vad gäller arbetsuppgifter ska upprättas.
• Att det införs en ny arbetskategori i form av lärarassistenter. Denna
yrkeskategori kan ha lägre betalt vilket frigör ett utrymme för att höja
lärarnas löner. Tanken är att det som inte kräver högskoleutbildning kan
skötas av andra. Yrkeskategorin ska också ha en tydlig arbetsbeskrivning.
• Att avtalet ska vara tydligt vad gäller arbetsmiljöfrågor samt prioritera
dessa högt.
• Att avtalet möjliggör för lärare att få välja mellan ferietjänst eller
semestertjänst på årsbasis. Detta underlättar för undervisning vid lov
samt skapar större valfrihet för lärarna.
• Att avtalet möjliggör för de lärare som nästan är färdiga med sin
utbildning att läsa klart på arbetstid.
Kommunfullmäktiges beslutade den 19 november 2018, paragraf 175, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har
därefter lämnats till barn- och utbildningsutskottet för att i samråd med
HR-chefen avge ett yttrande.
Barn- och utbildningsutskottet har yttrat sig över motionen. I
huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt
rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera, HÖK 18, bilaga 3,
punkten 1, framgår det att alla arbetsgivare ska arbeta aktivt med
strategisk kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt. Arbetet ska
ske i dialog med lokala fackliga företrädare och omhänderta en helhet
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som innehåller områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och
lönebildning. Lokala parter avgör hur man avser att formalisera arbetet.
Ansvaret för att arbetet genomförs ligger på sektor barn och utbildning
och HR-chefen tillsammans med de fackliga organisationerna.
Satsningar på lönebildning och arbetsmiljöarbete utöver det ordinarie
arbetet medför ökade kostnader. Även inrättande av nya yrkeskategorier
samt möjlighet till semestertjänster innebär ökade kostnader. Satsningar
utöver ordinarie arbetsmiljöarbete ryms inte inom befintlig budget.
Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 22 januari 2019, paragraf 3,
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att
delvis bifalla motionen. Detta genom att sektor barn och utbildning, HRchefen och de fackliga organisationerna tillsammans arbetar vidare med
HÖK 18. Vid sitt sammanträde den 11 februari 2019, paragraf 40,
fattade kommunstyrelsen samma beslut.
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Beslut om motion från (C) om kommunkartan i
årsredovisningen
Dnr NBGK 2018/0273

Beslut
Motionen bifalls, innebärande att den nya mer detaljerade kartan
publiceras i kommande årsredovisningar.

Sammanfattning av ärendet
Stig Holmberg (C) har lämnat in en motion om kommunkartan i
årsredovisningen för år 2017. Kartan upplevs som ofullständig då byar
som Karbenning by, Hökmora, Olsbenning, Bråfors och Fragg inte finns
med. Förslaget är att en mer fullständig karta upprättas, där byarna i
ytterområdena finns utmärkta.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 101, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Årsredovisningen
upprättas av ledningskontoret, som har fått hjälp av VästmanlandDalarna miljö- och byggförvaltning att ta fram kartan. Själva kartbilden
är endast en enkel illustration och har ingen formell betydelse i
årsredovisningen. Ett alternativ vore därför att ta bort kartan helt, för att
undvika att någon by inte blir utmärkt. Miljö- och byggförvaltningen har
dock tagit fram en ny karta som är mer detaljerad och som kan ersätta
den gamla kartan i kommande årsredovisningar. Förslaget är därför att
motionen bifalls, innebärande att den nya mer detaljerade kartan
publiceras i kommande årsredovisningar.
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2019, paragraf 18, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen
bifalls, innebärande att den nya mer detaljerade kartan publiceras i
kommande årsredovisningar. Vid sitt sammanträde den 11 februari 2019,
paragraf 45, fattade kommunstyrelsen samma beslut.

Yrkanden
Stig Holmberg (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Stig Holmbergs (C) förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
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Val till Ineras ägarråd för stämmorna 2019-2022
Dnr NBGK 2019/0002

Beslut
Kommunfullmäktige utser Johanna Odö (S) att representera Norbergs
kommun i Ineras ägarråd för stämmorna 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun är tillsammans med 285 av Sveriges kommuner,
samtliga landets regioner och SKL Företag delägare i företaget Inera som
driver digital utveckling inom välfärden. Till Ineras ägarråd ska nu utses
en representant.

Yrkanden
Jimmy Fredriksson (S) föreslår Johanna Odö (S).
Anna Kramer (M) föreslår Per-Arne Andersson (M).

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att Johanna Odö (S) har valts.

Reservationer
Lennart Skansfors (DiN), Anna Kramer (M), Lars Gustavsson (PNF),
Christer Filipsson (DiN), Dennis Östlund (SD), Per-Arne Andersson
(M), Anna Lindgren (DiN), Veronika Persson (PNF), Christoffer
Vestling (SD), John Ellard (DiN), Torbjörn Mood (L), Stig Holmberg
(C), Agneta Wennerström (C), Elsa-Lill Strolz (L), Eddie Lundeqvist
(SD) reserverar sig till förmån för Anna Kramers (M) förslag.

Kopia till:
Akten
Inera
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Val till krisledningsnämnden för mandatperioden
2018-2022
Dnr NBGK 2019/0002

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S),
Karin Hurtig (V) och Christer Filipsson (DiN) till ledamöter i
krisledningsnämnden till dess att nyvalda kommunfullmäktige förrättar
nya val efter nästa allmänna val. Johanna Odö (S) utses även till
ordförande för krisledningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Olle Rahm (S), Henry Lehto (V) och
Lennart Skansfors (DiN) till ersättare i krisledningsnämnden till dess att
nyvalda kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser.
Nämnden får överta beslutanderätt i den omfattning som nämnden
bedömer nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens
omfattning och art. I Norbergs kommun har kommunstyrelsens
allmänna utskott varit tillika krisledningsnämnd, något som inte är tillåtet
då ett utskott inte kan vara en nämnd samtidigt. Med anledning av detta
måste nya val till krisledningsnämnden göras.

Yrkanden
Olle Rahm (S) föreslår Johanna Odö (S) som ordförande och ledamot.
Som övriga ledamöter föreslår han Jimmy Fredriksson (S), Karin Hurtig
(V) och Christer Filipsson (DiN). Som ersättare föreslås Olle Rahm (S),
Henry Lehto (V) och Lennart Skansfors (DiN).
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Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Olle Rahms (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Beredskapssamordnaren
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Val till styrelsen för Västmanlands kommuner
2019-2022
Dnr NBGK 2019/0002

Beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar Johanna Odö (S) till ledamot i
styrelsen för Västmanlands kommuner 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige nominerar Anna Kramer (M) till ersättare i
styrelsen för Västmanlands kommuner 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Västmanlands kommuner är ett samarbete mellan länets 10 kommuner i
strategiska frågor. Till styrelsen ska Norbergs kommun nominera en
ledamot och en ersättare.

Yrkanden
Olle Rahm (S) föreslår Johanna Odö (S) som ledamot och Anna Kramer
(M) som ersättare.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Olle Rahms (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
Västmanlands kommuner
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Entledigande och fyllnadsval av ledamot till
kommunstyrelsen efter Lisa Bäckman (V)
Dnr NBGK 2019/0002

Beslut
1. Lisa Bäckman (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. Karin Hurtig (V) väljs till ledamot i kommunstyrelsen till dess att
nyvalda kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.
3. Pratima Åslund (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till dess att
nyvalda kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Lisa Bäckman (V) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Karin Hurtig (V) föreslår sig själv som ledamot och Pratima Åslund (V)
som ny ersättare.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Karin Hurtigs (V) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Lön
De valda
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Interpellation till socialutskottets ordförande angående
arbetsvillkor inom omsorgen
Dnr NBGK 2019/0078

Beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

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

Kopia till:
Akten
Socialutskottets ordförande
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Information från samverkansorgan
Dnr NBGK 2019/0061

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Fredriksson (S) berättar att Norra Västmanlands
utbildningsförbund arbetar med att ta fram en ny ersättningsmodell och
förbundsordning. Han kommenterar en artikel från Fagersta-Posten om
att inte starta ett nytt lärcenter i Skinnskatteberg. Ärendet är
återremitterat till arbetsutskottet för utredning av de ekonomiska
förutsättningarna.
Tove Winqvist (S) berättar att Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd har anställt en ny förvaltningschef sedan två månader,
Håkan Eck. För Norbergs del pågår en upphandling av vindkraftspark.
Nämnden arbetar också med ett yttrande över förslag till ny avfallsplan
från Vafab miljö.
Christer Wallin (S) berättar att Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund har flera sjukskrivningar på centrala tjänster.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 47

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Information från kommunstyrelsen och dess
utskott
Dnr NBGK 2019/0061

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Odö (S) berättar att en ny kulturchef anställts. Han heter
Joachim Stridsberg och tillträder i slutet av mars. Odö berättar vidare att
en person anställts som projektledare för att samordna det
brottsförebyggande arbetet. Samordnaren, Martin Winqvist, tillträdde sin
tjänst den 18 februari och kommer arbeta med frågorna i ett år.
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning har fyllnadsrekryterat till alla
tjänster efter att ha gått kort under en längre tid.
Lönenämnden har haft en workshop i Fagersta och pratat bland annat
om digitalisering.
Krisledningsnämnden har haft en utbildning i krisledning.
Lennart Skansfors (DiN) kommenterar att oppositionen från demokratioch samhällsutvecklingsutskottet inte fått vara delaktiga i rekryteringen
av kulturchefen. Johanna Odö (S) berättar att ordförande och vice
ordförande i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet deltagit i
rekryteringens slutskede.
Anna-Maria Muselli (S) berättar att det fortfarande är långa köer till
förskolorna i kommunen, men att det öppnat en fristående pedagogisk
omsorg i Karbenning.
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§ 48

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Skriftliga meddelanden
Dnr NBGK 2018/0420

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
- Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
- Underhållsplaner för 2019 för gatuavdelningen
- Beslut om fastighetsreglering Norbergsby 16:23 och 15:16
- Engagemangsuppgift per den 31 december 2018 för VafabMiljö
- Revisionsrapport – Kommunstyrelsens arbete med att få elever att nå
kunskapsmålen
- Diplom för kranmärkning
- Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige efter Lisa Bäckman (V)
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