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Plats och tid:

Kommunhusets sessionssal, den 3 juni 2019, klockan 13.15-18.15

Beslutande:

Johanna Odö (S)
Jimmy Fredriksson (S)
Anna Kramer (M)
Lennart Skansfors (DiN)
Marianne Ångström (S), §§ 124-132
Thommy Ukkonen (S), tjänstgörande
ersättare, §§ 134-164
Lars Gustavsson (PNF)

Karin Hurtig (V)
Anna-Maria Muselli (S)
Eddie Lundeqvist (SD), ej § 143
Torbjörn Mood (L)
Olle Rahm (S), tjänstgörande ersättare
John Ellard (DiN), tjänstgörande ersättare
Christer Wallin (S)

Ersättare:

Thommy Ukkonen (S), §§ 124-133
Per-Arne Andersson (M)
Daniel Dahlin (S), §§ 124-128
Christer Hedberg (PNF)
Fredrik Johansson (V)
Torsten Jansson (S)

Dennis Östlund (SD)
Åsa-Lena Vestling (SD)
Liane Blom (L)
Stig Holmberg (C)
Kibbe Larsson (V)
Peter Björnberg (S)

Övriga
deltagare:

Christer Malmqvist, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, §§ 124-126
Eva Åberg, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, §§ 124-126
Ann Rilegård, förbundschef vid Norra Västmanlands Samordningsförbund, § 127
Karin Ahlin Andersson, kostchef, § 128
Sonja Eriksson, HR-chef, §§ 124-128
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, § 130
Hannu Högberg, kommunchef
Marie Fjellman, nämndsekreterare

Plats och tid
för justering:

Norbergs kommunhus den 5 juni 2019

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Marie Fjellman

Ordförande

__________________________________________________________
Johanna Odö

Justerare

__________________________________________________________
Torbjörn Mood

Paragraf

124 – 164

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.
Datum när anslaget sätts upp

2019-06-07

Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontoret, enhet administration

2019-07-01
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Innehållsförteckning
Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Information om arbetsmiljö och politikernas ansvar som
arbetsgivare
Information om Norra Västmanlands Samordningsförbund
Information om kostservice
Förslag till handlingsplan – Tillsammans för Norberg 2030
Budgetuppföljning med helårsprognos per den 30 april 2019
Naturvårdsprogram för Norbergs kommun
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter
Revidering av beslut om ny förbundsordning för Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund
Information om ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund
för år 2020
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, första
kvartalet år 2019
Rutin för särskilt stöd till föreningar samt revidering av policyn
för utlåning och finanspolicyn
Antagande av varumärket Visit Norberg med tillhörande slogan
Försäljning av mark på Spännarhyttans industriområde, del av
Spännarhyttan 2:13
Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund år 2018
Antagande av avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund från
år 2020
Utvärdering av taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena
samt taxa för hyra av omklädningsrum
Medlemskap i Bergskraft Bergslagen från år 2018 och framåt
Svar på uppdrag om processen för delårsredovisningar
Svar på remiss om förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS)
för Västmanlands län
Firmateckning för Norbergs kommun
Redovisning av utskottens bidrag för ett medmänskligt Norberg
som bot för ensamhetsepidemi
Svar på medborgarförslag om solsegel på Stockrosens lekplats
Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier
Svar på medborgarförslag om kolonilotter
Svar på motion om förbud mot tiggeri
Svar på motion om porlande arrangemang vid Resedan

→

Justerandes signatur

§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning, fortsättning
Svar på motion om begäran av brottsregisterutdrag för
äldreomsorgspersonal
Svar på motion om bättre valinformation
Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2019-05-20
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
2019-05-20
Allmänna utskottets sammanträde 2019-05-22
Socialutskottets sammanträde 2019-04-16
Meddelanden
Redovisning av delegationsbeslut
Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 28 augusti 2019
Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Övervägande enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)

Justerandes signatur

§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Torbjörn Mood (L) utses att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
2. Till ersättare för Torbjörn Mood (L) utses Karin Hurtig (V).

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen godkänns med följande ändringar:
 Extra ärende gällande extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 28 augusti
2019, behandlas mellan punkterna 36 och 37.
 Meddelandet gällande budgetuppföljning med helårsprognos per den 30 april
2019 behandlas som ett eget ärende mellan punkterna 6 och 7.
 Extra meddelande: Plansamrådsmöte den 21 maj 2019.

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Dnr: NBGK 2019/0008

Information om arbetsmiljö och politikernas ansvar som
arbetsgivare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning
En viktig del av politikeruppdraget är att vara arbetsgivare och ett av de mest
centrala ansvarsområdena är att se till att kommunen har en god arbetsmiljö. Av
den anledningen gör Arbetsmiljöverket en särskild tillsynsinsats och inleder med att
ge information till politiker och tjänstepersoner i både kommuner och regioner.
Representanter från Arbetsmiljöverket medverkar på sammanträdet för att
informera om arbetsmiljö och politikernas roll som arbetsgivare. Syftet med
informationen är att beskriva hur politikerna kan hantera ansvaret för
arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar.

Skickas till:
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Information om Norra Västmanlands Samordningsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning
Norbergs kommun är tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Region Västmanland, Fagersta kommun, Skinnskattebergs kommun, Sala kommun,
Surahammars kommun och Hallstahammars kommun medlem i Norra
Västmanlands Samordningsförbund. Förbundet bildades den 1 september 2005 och
ger stöd för att utveckla rehabiliteringssamverkan mellan medlemmarna.
Förbundschef Ann Rilegård medverkar på sammanträdet för att informera om
förbundet.

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Information om kostservice
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning
Kostservice, som är en del av ledningskontoret, ansvarar för maten till förskolor,
skolor och äldreomsorg i kommunens regi.
Kostchef Karin Ahlin Andersson medverkar på sammanträdet för att ge
information om verksamheten.

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Dnr: NBGK 2019/0219

Förslag till handlingsplan – Tillsammans för Norberg 2030
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras.
2. Handlingsplanen Tillsammans för Norberg 2030 remitteras till samtliga partier för
möjlighet att lämna synpunkter på den.
3. Synpunkter lämnas till ledningskontoret senast den 16 augusti 2019, för
behandling av allmänna utskottet den 28 augusti och 4 september 2019.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet upprättat ett förslag till
handlingsplan, kallad Tillsammans för Norberg 2030 med devisen Norberg – en liten
kommun med många hjältar som underrubrik.
I Tillsammans för Norberg 2030 pekar kommunfullmäktige ut följande sex strategiska
områden, som är av särskild betydelse under mandatperioden 2018-2022:
 Norberg att växa upp i
 Norberg att leva och verka i
 Arbete och föreningsliv i Norberg
 Miljö och klimat samt hållbarhet och tillgänglighet
 Att bli äldre i Norberg
 Nytänkande Norberg
Dessa områden kompletteras med mål som kommunstyrelsen har arbetat fram.
Målen tydliggörs av åtaganden i respektive utskott och samverkansorgan. Både
strategiska områden samt mål och därmed även styrsystemet ligger i linje med en
strategi för en hållbar global utveckling.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 75, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att handlingsplanen
antas.
Ordförande Johanna Odö (S) meddelar sin avsikt att ärendet behandlas som en
informationspunkt under dagens sammanträde. Detta med anledning av att
allmänna utskottet på grund av hög frånvaro inte hade möjlighet att diskutera
ärendet som det var tänkt.
Odö redogör för handlingsplanen, dess mål och syfte.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 129, fortsättning
Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att ärendet återremitteras och att handlingsplanen
remitteras till samtliga partier för möjlighet att lämna synpunkter på den.
Anna Kramer (M) och Eddie Lundeqvist (SD) yrkar bifall till Lennart
Skansfors (DiN) förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras klockan 15.47–15.54 för överläggning.

Skickas till:
Samtliga partier genom gruppledarna
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Dnr: NBGK 2019/0005

Budgetuppföljning med helårsprognos per den 30 april 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten och överlämnar den till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Stefan Granqvist, ekonomichef vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning,
medverkar på sammanträdet för att informera om en budgetuppföljning med
helårsprognos per den 30 april 2019.
För helåret prognostiseras ett resultat på 2,2 miljoner kronor. Resultatmålet för år
2019 är 1,1 miljoner kronor. För investeringar prognostiseras en avvikelse på 5,9
miljoner kronor, vilket avser en ombyggnation på Centralskolan som inte kommer
att genomföras.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Dnr: NBGK 2017/0464

Naturvårdsprogram för Norbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet i väntan på
att prioriteringslistan är färdig, så att Naturvårdsprogram för Norbergs kommun därpå kan
antas i sin helhet.
Sammanfattning
Norbergs kommun har via ett LONA-projekt fått pengar för att ta fram ett
naturvårdsprogram för Norbergs kommun. Programmet presenterades för
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 24 januari 2018, paragraf 9, och
skickades därefter på remiss till berörda. Efter behandling av remissvaren har ett
nytt förslag till naturvårdsprogram tagits fram.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet behandlade programmet den 10
december 2018, paragraf 125, och beslutade då att återremittera ärendet och ge
sektorn i uppdrag att ta fram en prioriteringslista samt kostnadsförslag för de
prioriterade områdena. Sektorn har upprättat en skrivelse gällande prioriteringar av
åtgärder i programmet. Skrivelsen innehåller prioritering av de viktigaste insatserna,
dock framgår inte prioriteringsordning och knappt något kostnadsförslag. Av den
anledningen beslutade demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 20 maj
2019, paragraf 43, att återremittera prioriteringslistan till sektorn för komplettering
av en tydlig prioriteringsordning och kostnadsförslag. Vidare beslutade utskottet att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att anta
Naturvårdsprogram för Norbergs kommun enligt förslag.
Yrkande
Marianne Ångström (S) yrkar att ärendet återremitteras till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet i väntan på att prioriteringslistan är färdig, så att
Naturvårdsprogram för Norbergs kommun därpå kan antas i sin helhet.

Skickas till:
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Dnr: NBGK 2018/0417

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1. Rekommendationen om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas.
2. Finansiering sker inom socialutskottets ram.
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutade vid sitt
sammanträde den 14 december 2018 att:
 rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning
(kvalitetsregister, brukarundersökningar med mera) och nationell samordning till
en kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor årligen, vilket innebär cirka 1,95
kronor/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
 kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun.
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
 en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna såväl som staten bidrar långsiktigt.
 i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni
2019.
Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att
gälla från år 2020, förutsatt att tillräckligt många kommuner antar
rekommendationen.
För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt, med stöd av SKL, behöver
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna
avstår från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet
som SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132, fortsättning
Socialutskottet beslutade dem 17 april 2019, paragraf 103, att föreslå
kommunstyrelsen att anta rekommendationen om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Skickas till:
Sveriges Kommuner och Landsting
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Socialutskottet, för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Dnr: NBGK 2018/0103

Revidering av beslut om ny förbundsordning för Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna, reviderat
2019-05-23, antas.
2. Förbundsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, reviderad
2019-05-23, antas.
3. Reglemente för förbundsdirektionen inklusive reglemente som tillskapar
ägarnämnder för vardera kommun, reviderat 2019-05-23, antas.
4. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020.
Sammanfattning
Under år 2018 har Fagersta och Norbergs kommuner gjort en översyn av styrande
dokument för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, paragraf 188, om nytt
samverkansavtal (konsortialavtal), omarbetad förbundsordning, kompletterat
reglemente för förbundsdirektionen samt reglemente för ägarnämnd.
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun fattade beslut i ärendet den 20 maj 2019.
Med anledning av detta kan det vara nödvändigt för Norbergs kommun att se över
sitt beslut, då Fagersta kan ha fattat beslut som påverkar Norberg.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 92, att ge kommunchefen i
uppdrag att undersöka ärendet och ta fram underlag inför dagens sammanträde.
Kommunchef Hannu Högberg har upprättat en skrivelse i ärendet.
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun har beslutat om revideringar av
förbundsordningen och sammanhängande styrdokument. Skillnaden mellan
Norbergs kommun och Fagersta kommun är att Fagersta önskar en tydligare
rollfördelning mellan kommun och samverkansorgan och då främst reglering av
intäktshantering, prissättning och interndebitering. Fagersta kommun har beslutat
att skapa ett bostadsbolag samt att ekonomistyrningen ska bli mer detaljerad.
Norbergs kommun behöver nu ta ställning till Fagersta kommuns beslut. Av den
anledningen föreslår kommunchefen följande:
1. Samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna, reviderat
2019-05-23, antas.
2. Förbundsordning för NVK, reviderad 2019-05-23, antas.

→

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133, fortsättning
3. Reglemente för förbundsdirektionen inklusive reglemente som tillskapar
ägarnämnder för vardera kommun, reviderat 2019-05-23, antas.
4. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020.
Ajournering
Mötet ajourneras klockan 16.42–16.45 för överläggning.
Yrkanden
Anna Kramer (M) yrkar att leden i NVK renodlas så att det blir tydligare hur
besluten ska fattas.
Lennart Skansfors (DiN), John Ellard (DiN) och Eddie Lundeqvist (SD) yrkar bifall
till kommunchefens förslag.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer Anna Kramers (M) yrkande mot
kommunchefens förslag och finner bifall till kommunchefens förslag.
Reservationer
Anna Kramer (M) och Lars Gustavsson (PNF) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16 (52)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-03

Kommunstyrelsen

§ 134

Dnr: NBGK 2018/0125

Information om ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning
Under våren år 2018 initierade Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, ett
ärende gällande översyn av förbundsordningen, då den inte överensstämmer med
kommunallagen. Parallellt med detta har ett ärende om ny ersättningsmodell för
NVU pågått.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 10, om inriktning till en
ny ersättningsmodell för NVU. Samtidigt beslutades om uppdrag till
kommuncheferna att skriva fram en ny förbundsordning till respektive
kommunfullmäktige senast i september år 2019.
Kommunstyrelsen i Fagersta kommun fattade likalydande beslut i ärendet den 5
mars 2019. Därefter har kommunstyrelsen i Fagersta kommun den 7 maj 2019
beslutat om att utreda konsekvenserna av en överföring av verksamheterna inom
NVU till egen regi.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 93, att ge kommunchefen i
uppdrag att undersöka ärendet och ta fram underlag inför dagens sammanträde.
Kommunchef Hannu Högberg ger information i ärendet.

Skickas till:
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr: NBGK 2019/0229

Medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund
för år 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Norbergs kommun beviljar 157 346 kronor i medelstilldelning till Norra
Västmanlands Samordningsförbund för år 2020, vilket innebär en total
medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kronor.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar
likalydande beslut.
Sammanfattning
Norra Västmanlands Samordningsförbund har lämnat in en ansökan om
medelstilldelning för år 2020. Anledningen är att Försäkringskassan under
sommaren kommer att tillskriva samtliga samordningsförbund i landet med
förfrågan om hur mycket medlemsmedel som landsting/regioner och kommuner
har möjlighet att bidra med till respektive samordningsförbund.
Förbundet föreslår att Norbergs kommun beviljar 157 346 kronor i
medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 2020, vilket
innebär en total medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kronor. Beslutet
föreslås gälla under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande
beslut.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Dnr: NBGK 2019/0143

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS,
första kvartalet år 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporten avseende ej verkställda beslut för kvartal ett år 2019, som har lämnats till
inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt kommunens revisorer, godkänns.
Kommunstyrelsens beslut
Sociala sektorn uppdras att inför kommunfullmäktiges behandling komplettera
rapporten med utförligare kommentarer, så att det framgår varför respektive insats
inte har inletts.
Sammanfattning
Socialutskottet redovisar ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för första kvartalet
år 2019. För kvartalet finns sex icke verkställda beslut att rapportera. Fem av
besluten gäller särskilt boende inom äldreomsorgen.
Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen önskar mer detaljerad information om varför
insatserna inte har inletts, till exempel om orsaken är bostadsbrist eller om
personerna i fråga har blivit erbjudna platser i särskilt boende men tackat nej och
därmed kvarstår i kö.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Sociala sektorn
Akten
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§ 137

Dnr: NBGK 2018/0412

Rutin för särskilt stöd till föreningar samt revidering av policyn
för utlåning och finanspolicyn
Kommunstyrelsens beslut
1. Varje ärende gällande särskilt stöd ska prövas individuellt av
kommunfullmäktige. Kommunen ska, om situationen bedöms som allvarlig och
de ekonomiska konsekvenserna av att inte erbjuda särskilt stöd för kommunen
överstiger den kostnad som särskilt stöd innebär, om möjligt besluta att gå in
med särskilt stöd. Stöd kan exempelvis vara att gå in som borgenär, ge lån eller
köpa och leasa ut.
2. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning uppdras att arbeta in inriktningsbeslut
i policy för utlåning samt inarbeta policy för utlåning i finanspolicyn.
Sammanfattning
Norbergs kommun har genom åren vid ett antal tillfällen ställts inför
frågeställningar om särskilt stöd till föreningar. Exempel på frågeställningar kan ha
varit lån till förening, gå in som borgenär till en förening för ett banklån, köpa
utrustning och annat av eller till förening. I vissa fall har kommunen gått in och gett
det särskilda stödet, i andra inte.
Sedan tidigare finns en policy för utlåning som enligt beslut ska inarbetas i
kommunens finanspolicy. Detta har ännu inte gjorts. Policyn skulle dock behöva
stärkas upp med ett inriktningsbeslut som ska vara vägledande för beslutsfattare så
att likställighetsprincipen tillämpas och för att beslut ska fattas på samma grunder.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2018,
paragraf 141, att föreslå kommunstyrelsen följande:
1. Varje ärende gällande särskilt stöd ska prövas individuellt av
kommunfullmäktige. Kommunen ska, om situationen bedöms som allvarlig och
de ekonomiska konsekvenserna av att inte erbjuda särskilt stöd för kommunen
överstiger den kostnad som särskilt stöd innebär, om möjligt besluta att gå in
med särskilt stöd. Stöd kan exempelvis vara att gå in som borgenär, ge lån eller
köpa och leasa ut.
2. Ge Norra Västmanlands ekonomiförvaltning i uppdrag att arbeta in
inriktningsbeslut i policy för utlåning samt inarbeta policy för utlåning i
finanspolicyn.
Kommunen bör i varje fall, om möjligt, välja det alternativ som gör att kommunen
över tid får tillbaka de medel som satsat i särskilt stöd. Om möjligt ska borgen
tillämpas före utlåning.
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§ 137, fortsättning
Yrkande
Lennart Skansfors (DiN) yrkar bifall till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet, för kännedom
Akten
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§ 138

Dnr: NBGK 2019/0237

Antagande av varumärket Visit Norberg med tillhörande slogan
Kommunstyrelsens beslut
1. Visit Norberg och Visit Norberg – i Hjärtat av Bergslagen antas som vedertagna
begrepp för besöksnäringen i Norbergs kommun.
2. Eventuella kostnader som Visit Norberg medför finansieras inom demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottets ram.
Sammanfattning
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet, DSU, har lämnat ett förslag gällande
varumärket Visit Norberg med tillhörande slogan.
DSU arbetar för att utveckla turismen och besöksnäringen i Norberg. Inför
säsongen år 2019 pågår en massiv satsning för att samla all information kring
besöksnäringen på ett mer strukturerat sätt. Många kommuner använder sig av en
webbplats med destination och ort eller visit och ort. För Norbergs del har DSU valt
Visit Norberg som ett varumärke och en plats att samla all information för
kommunens besökare. Visit Norberg kommer att finnas dels som hemsida men
också som app, på Facebook och Instagram. DSU vill särskilja denna information
från kommunens ordinarie plattform och informationskanaler för att kunna skilja
på samhällsinformation och turistinformation.
I och med detta föreslår DSU att Visit Norberg får en inofficiell slogan för att
fastslå destinationen – I hjärtat av Bergslagen. Denna slogan är tillhörande Visit
Norberg och därmed inte en officiell kommunal slogan. Meningen är också att
varumärkesskydda Visit Norberg för att undvika att privata och kommersiella
intressen konkurrerar med kommunens satsning på besöksnäringen.
Genom ordförandebeslut föreslår DSU att kommunstyrelsen antar Visit Norberg och
Visit Norberg – i Hjärtat av Bergslagen som vedertagna begrepp för besöksnäringen i
Norbergs kommun.

Skickas till:
Sektor demokrati och samhällsutveckling
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten
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§ 139

Dnr: NBGK 2019/0238

Försäljning av mark på Spännarhyttans industriområde, del av
Spännarhyttan 2:13
Kommunstyrelsens beslut
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att i samråd med
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ta fram ett förslag till markoption
med Scandbio AB om aktuellt markområde. Optionen ska ge bolaget rätt att
inom viss tid ensam förhandla med kommunen om exploatering och
förvärvande av området. Följande villkor ska finnas i markoptionsavtalet:
 Avtalet ska gälla för längst två år. Kommunen har en ensidig rätt att innan
giltighetstiden löpt ut, medge förlängning av avtalet.
 Markpriset är bestämt till 30 kronor/kvadratmeter.
 Förrättningskostnad ska bekostas av bolaget.
 Plankostnad ska bekostas av bolaget.
 Omdragning av allmän gata ska bekostas av bolaget.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att i samråd med
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ta fram ett förslag till
genomförandeavtal och överlåtelseavtal med bolaget om aktuellt markområde,
innan giltighetstiden för markoptionen löper ut.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att i samråd med
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ta fram ett förslag till avtal om
markbyte alternativt markförvärv för nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för
detaljplanens genomförande.
4. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd uppdras att påbörja
planändring för möjliggörande av markförsäljning för del av Spännarhyttan.

Sammanfattning
Scandbio AB är intresserad av att för industriändamål förvärva del av fastigheten
Spännarhyttan 2:13 från Norbergs kommun. Bolaget önskar i samband med ett
förvärv att stänga av en allmän väg inom den nu gällande detaljplanen, vilket
innebär att en ny detaljplan för området behöver tas fram och att en ny
vägsträckning behöver ordnas. Av den anledningen har Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, NVK, lämnat ett förslag i ärendet.
Skickas till:
Scandbio AB
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten
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Utdragsbestyrkande

23 (52)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-03

Kommunstyrelsen

§ 140

Dnr: NBGK 2019/0190

Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VafabMiljö Kommunalförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns.
Sammanfattning
VafabMiljö Kommunalförbund har lämnat in en årsredovisning för år 2018.
Kommunalförbundet bedriver sitt fjärde verksamhetsår och visar ett resultat på 8,7
miljoner kronor, vilket är något sämre än 10,1 miljoner kronor som var budgeterat.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i VafabMiljö Kommunalförbund
i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt
årsredovisningen inte är fullt ut förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som direktionen har uppställt, vilket är allvarligt. Dock pågår ett
arbete för att uppnå samtliga mål. Revisorerna tillstyrker därför att fullmäktige i
respektive medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 76, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att VafabMiljö
Kommunalförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 141

Dnr: NBGK 2018/0425

Antagande av avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund
från år 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund antas att gälla från den 1
januari 2020.
Sammanfattning
VafabMiljö Kommunalförbund har tidigare skickat ett förslag till avfallstaxa från år
2020 på remiss till Norbergs kommun samt övriga medlemskommuner.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, paragraf 5, att Norbergs
kommun inte har något att invända mot förslaget.
Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag till taxa
inklusive prislista har lämnats till medlemskommunerna för antagande. Taxan är
avsedd att börja gälla från den 1 januari 2020.
Syftet med taxan är att skapa en rättvis, logisk och enkelt utformad taxa som
uppmuntrar till en hållbar livsstil. Avgifterna för hantering av hushållsavfall
exklusive slam- och fettavfall består av en fast årlig grundavgift och en rörlig avgift
som beror på abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom
finns särskilda avgifter för tilläggstjänster.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 77, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att förslag till avfallstaxa
för VafabMiljö Kommunalförbund antas att gälla från den 1 januari 2020.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 142

Dnr: NBGK 2018/0143

Utvärdering av taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena
samt taxa för hyra av omklädningsrum
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxorna för Frida Hansdotter Arena, som beslutades av kommunfullmäktige
den 4 mars 2019, paragraf 27, förblir oförändrade och gäller tills vidare.
2. Taxorna kompletteras med avgift för hyra av omklädningsrum (två rum per
uthyrning) för 55 kronor per timme.
3. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att påbörja en
genomlysning av taxorna under hösten år 2020.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 86, att anta taxor för
idrottshallen i Frida Hansdotter Arena för år 2018. I samband med detta fick
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet i uppdrag att utvärdera nivåerna på
taxorna under år 2018 och om så behövs komma med ett nytt förslag för år 2019.
Komplettering av taxorna antogs sedan av kommunfullmäktige den 4 mars 2019,
paragraf 27.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har utvärderat taxorna. Uppfattningen
är att taxorna för idrottshallen är välgrundade. Det saknas dock taxa för hyra av
enbart omklädningsrum. Utskottet beslutade den 20 maj 2019, paragraf 50, att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1. Taxorna för Frida Hansdotter Arena, som beslutades av kommunfullmäktige
den 4 mars 2019, paragraf 27, förblir oförändrade och gäller tills vidare.
2. Taxorna kompletteras med avgift för hyra av omklädningsrum (två rum per
uthyrning) för 55 kronor per timme.
3. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att påbörja en
genomlysning av taxorna under hösten år 2020.
Yrkande
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att ärendet återremitteras samt att demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet får i uppdrag att se över taxorna för lokala föreningar,
då de är högt subventionerade.
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§ 142, fortsättning
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag
och finner bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner bifall till det.
Reservationer
Lennart Skansfors (DiN), John Ellard (DiN) och Eddie Lundeqvist (SD) reserverar
sig mot beslutet.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 143

Dnr: NBGK 2019/0223

Medlemskap i Bergskraft Bergslagen från år 2018 och framåt
Kommunstyrelsens beslut
1. Norbergs kommun kvarstår som medlem i Bergskraft Bergslagen ekonomisk
förening från år 2018 och framåt.
2. Medlemsavgiften på 5 000 kronor finansieras årligen genom avsatta medel för
medlemsavgifter.
Sammanfattning
Norbergs kommun är medlem i den ekonomiska föreningen Bergskraft Bergslagen
och betalar årligen en medlemsavgift på 5 000 kronor. Medlemsavgiften för år 2018
har betalats ut till föreningen men något politiskt beslut om att så ska göras har inte
fattats. Frågan lyfts därför för ställningstagande kring ett fortsatt medlemskap.
Om beslut gällande fortsatt medlemskap fattas, behöver val av ombud och ersättare
i föreningen för perioden 2019-2022 förrättas.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 78, att föreslå
kommunstyrelsen följande:
1. Norbergs kommun kvarstår som medlem i Bergskraft Bergslagen ekonomisk
förening från år 2018 och framåt.
2. Medlemsavgiften på 5 000 kronor finansieras årligen genom avsatta medel för
medlemsavgifter.

Skickas till:
Bergskraft Bergslagen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten
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§ 144

Dnr: NBGK 2018/0369

Svar på uppdrag om processen för delårsredovisningar
Kommunstyrelsens beslut
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning uppdras att för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige formellt presentera en månadsrapport med prognos i maj eller
juni månad.
Sammanfattning
I samband med behandling av Norbergs kommuns delårsrapport per den 31 augusti
2018, beslutade kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, paragraf 150, att ge
allmänna utskottet i uppdrag att se över hur processen för delårsredovisningar kan
utvecklas så att de lämnas tidigare under året.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, har yttrat sig i ärendet. NVE kan
hålla med om att det blir problematiskt för kommunfullmäktige att vidta åtgärder
om det skulle behövas när delårsrapporten kommer in så sent under året. Ett
alternativ kan vara att göra delårsrapporten en månad tidigare men då kommer den
att krocka med budgetberedningen i augusti/september.
Som förbättringsåtgärder föreslår NVE att det under året görs budgetuppföljningar
med prognos för helåret. De görs efter respektive månads utgång i mars, april, maj,
juli, september och oktober. Rapport skickas till kommunstyrelsen två till tre veckor
efter månadsskiftet. Dessa rapporter behöver få ta mer plats i form av att de
formellt presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under maj-juni.
Rapporterna blir inte lika formella som ett delårsbokslut men ska ge en lika god
information om det ekonomiska läget i kommunen.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 79, att föreslå
kommunstyrelsen att ge Norra Västmanlands ekonomiförvaltning i uppdrag att för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige formellt presentera en månadsrapport
med prognos i maj eller juni månad.

Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Kvalitetsutvecklaren
Akten
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§ 145

Dnr: NBGK 2019/0198

Svar på remiss om förslag till regional utvecklingsstrategi
(RUS) för Västmanlands län
Kommunstyrelsens beslut
Norbergs kommun anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi (RUS) för
Västmanlands län som helhet är bra men har en synpunkt på formuleringen av det
tredje målområdet. Kommunen föreslår en omformulering från Ett nyskapande och
tillväxtdrivet Västmanland till Ett nyskapande Västmanland med fokus på hållbar tillväxt.
Sammanfattning
Region Västmanland har remitterat ett förslag på regional utvecklingsstrategi (RUS)
för Västmanlands län till Norbergs kommun för synpunkter. Den regionala
utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut hur
Region Västmanland, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning
och civilsamhälle tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla länet. I
strategin beskrivs även hur arbetet genomförs genom delmål och prioriterade mål.
Strategin innehåller visionen Ett livskraftigt Västmanland, som uppnås genom tre
målområden:
 Ett välmående Västmanland
 Ett tillgängligt Västmanland
 Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland
RUS:en har behandlats av regionala ledningsgruppen (kommunchefer) och i den
strategiska regionala beredningen (förtroendevalda).
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 81, att föreslå
kommunstyrelsen att Norbergs kommun anser att förslaget till regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands län som helhet är bra men har en
synpunkt på formuleringen av det tredje målområdet. Kommunen föreslår en
omformulering från Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland till Ett nyskapande
Västmanland med fokus på hållbar tillväxt.

Skickas till:
Region Västmanland
Akten
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§ 146

Dnr: NBGK 2019/0222

Firmateckning för Norbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Följande personer utses att teckna Norbergs kommuns firma, innefattande även
borgensförbindelser, lånereverser, köpekontrakt, köpebrev och övriga rättsliga
förbindelser som beslutats av kommunstyrelsen eller dess allmänna utskott eller
innebär verkställighet av beslut av kommunfullmäktige: Kommunstyrelsens
ordförande Johanna Odö, med vice ordförande Jimmy Fredriksson som
ersättare, och med kontrasignering av kommunchef Hannu Högberg, med
personalchef Sonja Eriksson som ersättare.
2. Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström,
ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Jenny
Eriksson, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, två i förening,
har rätt att för Norbergs kommuns räkning teckna kommunens plus- och
bankgiron samt bankkonton, checkräkning, underteckna bankfil innehållande
leverantörsbetalningar från ekonomisystemet, underteckna övriga handlingar
som rör löpande administration samt administration av kommunens/förbundets
företagskort, såsom ansökan, ändring och avslut.
3. Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström,
ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Jenny
Eriksson, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, var och en för
sig, har rätt att för Norbergs kommuns räkning underteckna redovisning av
moms, arbetsgivaravgifter samt skattedeklarationer.
4. Ekonomichef Stefan Granqvist och redovisningsekonom Eva Engström har,
under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige i
Norberg, rätt att för Norbergs kommuns räkning omsätta Norbergs kommuns
lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under ett
kalenderår, och nyupplåna, det vill säga öka Norbergs kommuns skulder, med
det belopp som kommunfullmäktige beslutar.
Sammanfattning
Med anledning av personalförändringar inom Norra Västmanlands ekonominämnd,
NVE, behöver kommunens firmateckningsbeslut uppdateras. För att förenkla
hanteringen är NVE och Norbergs kommuns firmateckningsbeslut sammanfattade i
en gemensam skrivelse från NVE.
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§ 146, fortsättning
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 83, att föreslå
kommunstyrelsen att besluta enligt NVE:s förslag.

Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten
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§ 147

Dnr: NBGK 2019/0193

Redovisning av utskottens bidrag för ett medmänskligt Norberg
som bot för ensamhetsepidemi
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningarna av vad utskotten bidrar med för ett medmänskligt Norberg som
bot för ensamhetsepidemi godkänns.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 38, att delvis bifalla en
motion inlämnad av Putte Dahlström (PNF) om ett medmänskligt Norberg som
bot för ensamhetsepidemi. Från allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet
samt demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har begärts redovisningar av vad
utskotten bidrar med för att uppfylla motionens intention. Från socialutskottet har
inte någon redovisning begärts, eftersom kommunfullmäktige ansåg att utskottet
uppfyller motionens intention.
Utskottens redovisningar delges kommunstyrelsen. Respektive redovisning är
behandlad av barn- och utbildningsutskottet den 20 maj 2019, paragraf 43,
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 20 maj 2019, paragraf 53, och
allmänna utskottet den 22 maj 2019, paragraf 84.
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§ 148

Dnr: NBGK 2018/0214

Svar på medborgarförslag om solsegel på Stockrosens
lekplats
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås på grund av att finansiering saknas.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om uppsättande av solsegel vid Stockrosens lekplats har
lämnats in. Förslagsställaren skriver att Norberg har en helt underbar lekplats vid
Stockrosen men att den saknar skugga där de flesta lekredskapen finns. Förslaget är
att solsegel som skyddar barnen från de farliga solstrålarna sätts upp.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 72, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har yttrat sig över
medborgarförslaget. Solskydd i form av solsegel är relativt billigt och kräver ingen
eller ringa drift. Dock är den tekniska livslängden begränsad och det finns en stor
risk för vandalisering. Ett fast solskydd är betydligt dyrare men har längre livslängd
och minskar risken för vandalisering.
NVK anger följande två alternativ:
1. Lekplatsen vid Stockrosen förses med solskydd av typen solsegel. Kostnaden
för solsegel och montering är cirka 15 000 kronor.
2. Lekplatsen vid Stockrosen förses med solskydd av typen fast solskydd.
Kostnaden för fast solskydd och montering är cirka 80 000 kronor.
Kostnaden för anläggning och drift ryms inte inom NVK:s driftbudget.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 85, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att medborgarförslaget
avslås på grund av att finansiering saknas.
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§ 149

Dnr: NBGK 2019/0024

Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget, men avslår det på
grund av rådande lagar och förordningar.
2. Eftersom kommunen inte kan råda över detta på lokal nivå, rekommenderas
förslagsställaren att kontakta ett politiskt parti för att driva frågan på nationell
nivå.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om helhetsförbud mot fyrverkerier i Norbergs kommun har
lämnats in. Förslagsställaren anser att förbudet innebär att ta hänsyn till
medmänniskor i omgivningen. Även husdjur skräms av oväsendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 7, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Ledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. Om Norbergs kommun
har ambitionen att minska förekomsten av fyrverkerier mer än idag så är
möjligheterna små. Möjligheterna till reglering handlar om att upprätthålla den
allmänna ordningen och förhindra skada på människors hälsa eller egendom. Detta
ska balanseras mot att de lokala ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Föreskrifterna
får inte heller gälla sådant som är reglerat i ordningslagen i övrigt eller i annan lag,
alternativt som kan regleras på något annat sätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 79, att revidera
ordningsföreskrifterna så att den tillståndsfria tiden för fyrverkerier minskades från
klockan 15.00–03.00 till klockan 20.00–02.00 under nyårsafton, påskafton och
valborgsmässoafton. Kommunen avsåg också att bli bättre på att informera
invånarna om vad som gäller för användandet av fyrverkerier. Med detta föreslår
ledningskontoret att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 86, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget, men avslår det på
grund av rådande lagar och förordningar.
2. Eftersom kommunen inte kan råda över detta på lokal nivå, rekommenderas
förslagsställaren att kontakta ett politiskt parti för att driva frågan på nationell
nivå.
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§ 149, fortsättning
Yrkande
Eddie Lundeqvist (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka om det går
att införa ett helhetsförbud mot fyrverkerier i specifika områden, med motivering av
att Norberg har flera värdefulla byggnader att skydda.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer Eddie Lundeqvists (SD) yrkande mot allmänna
utskottets förslag och finner bifall till utskottets förslag.
Reservationer
Lennart Skansfors (DiN), John Ellard (DiN), Eddie Lundeqvist (SD) och Torbjörn
Mood (L) reserverar sig mot beslutet.
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§ 150

Dnr: NBGK 2017/0313

Svar på medborgarförslag om kolonilotter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget och därmed idén
men konstaterar att finansiering saknas.
2. Ledningskontoret uppdras att föra dialog med Norbergs Trädgårdsförening och
återkomma med förslag på finansiering, plats, skötsel och drift.
3. Med det anses medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Norbergs Trädgårdsförening har lämnat in ett medborgarförslag om kolonilotter. I
förslaget skriver föreningen att medlemmar har mottagit önskemål om kolonilotter i
Norbergs närhet. Tidigare kolonilotter i Persbo har varit svårskötta då det inte har
funnits tillgång på vatten. Det vore därför önskvärt om detta finns i det framtida
området.
Förslaget har tidigare remitterats till Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning, V-Dala, samt Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund,
NVK. V-Dala lämnade in ett yttrande medan NVK meddelade att det inte fanns
några förslag att ta ställning till i medborgarförslaget.
Om det ska öppnas ett nytt område för odlingslotter framhåller V-Dala att det är
viktigt att välja mark med god jordmån, extra soligt läge, goda kommunikationer
men helst inte allt för nära större vägar eller miljöstörande verksamheter. I samband
med behandlingen av en motion om kolonilotter år 2007, utpekades mark vid
Vittorps gärde som lämplig, vilket den bör vara även idag.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2018, paragraf 71, att återremittera
medborgarförslaget till NVK för förslag på lämplig placering av kolonilotter,
framtagande av ett kostnadsförslag för anläggande av sådana samt förslag om
framtida ansvar för dem.
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§ 150, fortsättning
NVK har därefter lämnat in ett yttrande i ärendet, där följande tre alternativ anges:
1. Att förse den befintliga platsen för odlingslotter med tillgång till vatten.
Kostnaden för att ansluta vatten är cirka 300 000 kronor.
2. Ny placering på del av Rosendal 2:2. Kostnaden för att ansluta vatten är cirka
250 000 kronor. Arrendeavtal för betesmark finns på denna mark.
3. Ny placering på grönytan mellan Norbergs camping och gamla vattenverket, där
vatten kan tas från sjön Noren. Kostnaden för detta är en elanslutning för cirka
30 000 kronor. Årlig kostnad för elabonnemang är cirka 3 000 kronor.
Kostnader för elförbrukning tillkommer.
Kostnaderna för anläggning och drift ryms inte inom NVK:s driftbudget.
Trädgårdsföreningen föreslås att ansvara för skötsel och drift av
odlingslottsområdet.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 87, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå följande vidare till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget och därmed idén
men konstaterar att finansiering saknas.
2. Ledningskontoret uppdras att föra dialog med Norbergs Trädgårdsförening och
återkomma med förslag på finansiering, plats, skötsel och drift.
3. Med det anses medborgarförslaget besvarat.
Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) yrkar att ärendet hänskjuts till budgetberedningen.
Eddie Lundeqvists (SD) yrkar bifall till Lennart Skansfors (DiN) förslag.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer Lennart Skansfors (DiN) yrkande mot
allmänna utskottets förslag och finner bifall till utskottets förslag.
Reservationer
Lennart Skansfors (DiN), John Ellard (DiN), Torbjörn Mood (L) och Eddie
Lundeqvist (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 151

Dnr: NBGK 2018/0423

Svar på motion om förbud mot tiggeri
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
Christer Filipsson (DiN) och Lennart Skansfors (DiN) har lämnat in en motion om
förbud mot tiggeri. Yrkandet är att Norbergs kommun genomför förändringar i den
lokala ordningsstadgan gällande förbud mot pengainsamling som sker utan tillstånd
på allmän plats. Specifikt handlar det om områden i anslutning till ICA, Coop och
Systembolaget.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 31, att lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Ledningskontoret har yttrat sig över motionen. Ett eventuellt förbud mot tiggeri
och ej tillståndsgiven pengainsamling ses som en insats vars negativa konsekvenser
vida överstiger nyttan. Polisens resurser kommer med ett förbud att påfrestas, både
på kort sikt vad gäller patruller som binds upp vid pågående ordningsstörning men
även på lång sikt då utredningsläget för den här typen av misstänkt brott mot
ordningen är svår att utreda. Vidare skulle ett förbud mot ej tillståndsgiven
pengainsamling negativt påverka de aktiva hjälporganisationer som regelbundet
samlar in pengar till välgörande ändamål. Tillståndsförfarandet är tidskrävande och
innebär en kostnad för organisationerna. Förslaget är därför att motionen avslås.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 89, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen avslås.
Yrkanden
Lennart Skansfors (DiN) yrkar bifall till motionen.
Eddie Lundeqvist (SD) yrkar bifall till motionen och lämnar följande skriftliga
motivering:
Sverigedemokraterna yrkar bifall till DiN:s motion om tiggeri med anledning av polisens utredning
som bland annat påvisar att: Bakom tiggeri och tvångsinslag står nätverk i Rumänien och
Bulgarien. Ankarplatser finns på mindre orter i Sverige och förestås av personer som tidigt
etablerade sig som tiggare i landet. Multiexploateringen av tiggarna har ökat. De utnyttjas
parallellt inom exempelvis tillgreppsbrottslighet, tvångsarbete, bedrägerier, bilmålvakter och för
sexuella ändamål.
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§ 151, fortsättning
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer bifall mot avslag till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Reservationer
Eddie Lundeqvist (SD), Lennart Skansfors (DiN) och John Ellard (DiN) reserverar
sig mot beslutet till förmån för avslagsförslaget.
Lennart Skansfors (DiN) meddelar att han före protokollets justering avser att
lämna en skriftlig reservation. Vid justeringen av protokollet har ingen reservation
inkommit.
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§ 152

Dnr: NBGK 2018/0096

Svar på motion om porlande arrangemang vid Resedan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
Gunilla Persson (S) har lämnat in en motion med förslag om ett porlande
arrangemang i kvarteret Resedan. Innergården är fin med sitthörna och blomlådor,
men det saknas porlande vatten som är mycket rogivande att sitta vid.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, paragraf 24, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 21 maj 2018, paragraf 87, att ge Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, i uppdrag att i samråd med
socialutskottet yttra sig över förslaget.
NVK har lämnat ett yttrande över motionen. Förbundet har undersökt möjligheten
att anlägga ett enklare porlande vattenarrangemang vid Resedan. Den beräknade
kostnaden är 65 000 kronor inklusive 25 procent moms för anläggning av ett
vattenarrangemang samt en årlig driftkostnad på 8 000 kronor inklusive moms.
Synpunkter från socialutskottet har efterfrågats utan återkoppling. NVK:s direktion
beslutade att ställa sig positiv till att ett enklare vattenarrangemang anläggs vid
Resedan. Arrangemanget ryms dock inte inom förbundets driftbudget.
Allmänna utskottet beslutade den 22 maj 2019, paragraf 90, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen avslås.
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§ 153

Dnr: NBGK 2019/0081

Svar på motion om begäran av brottsregisterutdrag för
äldreomsorgspersonal
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås, med motivering av Sveriges Kommuner och Landstings
synpunkter samt regeringens pågående utredning.
Sammanfattning
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om en tryggare äldreomsorg, med förslag
om brottsregisterutdrag begärs för personer som ska arbeta med äldreomsorg i
någon form.
Socialutskottet har yttrat sig i ärendet. Sociala sektorn begär i dagsläget in
resterutdrag för områden där det är reglerat i lag. Syftet med det lagstadgade
registerkontrollerna som finns är till skydd för barn. Det finns inget lagstöd att
begära registerutdrag inom äldreomsorgen.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar inte att
medlemskommunerna ska ägna sig åt att begära in registerutdrag för andra områden
än inom de är reglerat i lag. Det pågår även en regeringsutredning kring behovet av
ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet.
Socialutskottet beslutade den 17 april 2019, paragraf 102, att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att motionen avslås,
med motivering av SKL:s synpunkter samt regeringens pågående utredning.
Yrkanden
Eddie Lundeqvist (SD) och Lennart Skansfors (DiN) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Johanna Odö (S) ställer bifall mot avslag till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Reservationer
Eddie Lundeqvist (SD), Lennart Skansfors (DiN) och John Ellard (DiN) reserverar
sig mot beslutet till förmån för avslagsförslaget.
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§ 154

Dnr: NBGK 2019/0082

Svar på motion om bättre valinformation
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Det reviderade förslaget till Regler för användning av offentlig plats för valstugor med
mera med tillhörande kartor antas.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att se över möjligheten
till att utöka kartornas markeringar där affischering får ske. Tillåtna områden för
affischering ska ha större geografisk spridning över hela Norberg så att även
ytterområden som Karbenning och Bjurfors inkluderas. Svar på uppdraget
lämnas till ledningskontoret senast den 30 oktober 2019.
4. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om bättre valinformation. I motionen
förslås följande:
1. Dokumentet Villkor för användning av offentlig plats för valstugor med mera 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.
2. Kartan som läggs som bilaga byts ut.
3. Tillägg till kartan görs så att Karbenning och Bjurfors också har områden där
affischering får ske.
4. Vilka tillstånd som ska sökas för respektive affischering, valstuga samt
kampanjande ska framgå av dokumentet Villkor för användning av offentlig plats för
valstugor med mera och respekteras av samtliga partier.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 35, att lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredningen. Därefter har motionen remitterats till
valnämnden för yttrande.
Villkor för användning av offentlig plats för valstugor med mera antogs av
kommunfullmäktige den 11 december 2017, paragraf 179. Ledningskontoret, som
även utgör valkansli, delar motionärens uppfattning om att dokumentet behöver
förtydligas om vad som gäller för ansökan om tillstånd samt vilka tillstånd som
behövs för affischering, uppställning av valstuga och kampanjande. Av den
anledningen har reglerna reviderats. Därtill har Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, NVK, tagit fram mer detaljerade kartor över de ställen
där affischering tillåts.
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§ 154, fortsättning
Genom ordförandebeslut föreslår valnämnden följande:
1. Motionen bifalls.
2. Det reviderade förslaget till Regler för användning av offentlig plats för valstugor med
mera med tillhörande kartor antas.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att se över möjligheten
till att utöka kartornas markeringar där affischering får ske. Tillåtna områden för
affischering ska ha större geografisk spridning över hela Norberg så att även
ytterområden som Karbenning och Bjurfors inkluderas. Svar på uppdraget
lämnas till ledningskontoret senast den 30 oktober 2019.
4. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen.
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§ 155

Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2019-05-20
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
Sammanfattning
Protokollet från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 20 maj 2019
delges kommunstyrelsen.
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§ 156

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
2019-05-20
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
Sammanfattning
Protokollet från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde den 20
maj 2019 delges kommunstyrelsen.

Skickas till:
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

46 (52)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-03

Kommunstyrelsen

§ 157

Allmänna utskottets sammanträde 2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
Sammanfattning
Protokollet från allmänna utskottets sammanträde den 22 maj 2019 delges
kommunstyrelsen.
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§ 158

Socialutskottets sammanträde 2019-04-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av protokollet och skrivelsen som har skickats till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Protokollet från socialutskottets sammanträden den 16 april 2019 delges
kommunstyrelsen.
Socialutskottet delger därutöver följande skrivelse för kännedom:
 Åtgärder utifrån utvärderingen av projekt gällande arbetstidsförkortning inom
hemtjänsten.
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§ 159

Dnr: NBGK 2019/0057
NBGK 2017/0417

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av meddelandena.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att omgående inkomma
med en åtgärdsplan för hur säkerhetsrisken vid gamla vattenverket vid
Prostudden kan åtgärdas så att ingen obehörig tar sig in i verket. Igenbomning
av vattenverket ska ske, med finansiering inom ledningskontorets ram.
Sammanfattning
Följande meddelanden delges kommunstyrelsen:
Ledningskontoret
 Muntlig rapport om strategiskt lokalförsörjningsprogram för Norbergs kommun
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
 Förslag till kvalitetsmål/internkontroll år 2019
 Utökad månadsrapport för mars år 2019
 Mål och indikatorer för åren 2019-2021
 Investeringar åren 2020-2024
Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige (FETÖM)
 Statistikrapport: Transporter i östra Mellansverige 2017
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S)
 Plansamrådsmöte den 21 maj 2019
I samband med meddelandet om plansamrådsmötet framhåller ordförande Johanna
Odö (S) särskilt att gamla vattenverket vid Prostudden utgör en säkerhetsrisk.
Säkerhetsåtgärder behöver vidtas så att ingen tar sig in i verket och kommer till
skada.

Skickas till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Kommunchefen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-03

Kommunstyrelsen

§ 160

Dnr: NBGK 2019/0003

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S)
Dnr
NBGK 2019/0176-2

Datum
Beslut
2019-04-25 Ordförandebeslut om samråd gällande
detaljplan för Lilla Björkås 58:2

Barn- och utbildningsutskottet
Dnr
Datum
Beslut
NBGK 2019/0003-20 2019-05-20 Redovisning av delegationsbeslut enligt
barn- och utbildningsutskottets beslut från
den 20 maj 2019, paragraf 48
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Dnr
Datum
Beslut
NBGK 2019/0003-21 2019-05-20 Redovisning av delegationsbeslut enligt
demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottets beslut från
den 20 maj 2019, paragraf 59
NBGK 2019/0237-2

2019-05-24 Ordförandebeslut gällande varumärket
Visit Norberg

Skickas till:
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-03

Kommunstyrelsen

§ 161

Dnr: NBGK 2018/0342

Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 28 augusti 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen sammanträder vid ett extrainsatt möte onsdagen den 28 augusti
2019, klockan 17.15 i kommunhusets sessionssal, för behandling av valärenden samt
sekretessärenden enligt 14 paragrafen i lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga.
Sammanfattning
För barn och ungdomar som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) har socialnämnden enligt 14 paragrafen ett ansvar för att den
unges behov av umgänge med sina föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt
tillgodoses. Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården får dock
socialnämnden besluta
1. hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska
utövas
2. att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.
Kommunstyrelsen, som även utgör socialnämnd, ska minst en gång var tredje
månad överväga om beslut enligt 14 paragrafen i lagen om särskilda bestämmelser
om vård av unga, LVU, fortfarande behövs. Av den anledningen behöver
kommunstyrelsen sammanträda vid ett extra möte inom tre månader från dags
datum.
Vid det extrainsatta sammanträdet kommer även några valärenden förrättas.

Skickas till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Sociala sektorn, för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-03

Kommunstyrelsen

§§ 162-164

Sekretessärenden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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