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NVK § 179
Delegeringsärenden
Från ordföranden, förbundschefen och utredningsingenjören föreligger sammanställningar över fattade delegeringsbeslut.
Direktionens beslut
Noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes s/ign
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NVK § 180
Dnr. 2013.141
041

Budgetuppföljning 2014-10-31
Förbundschefen redovisar budgetuppföljning per 2014-10-31 med prognos till
årets slut. Budgetuppföljningen avseende driften visar efter reglering mot resultatutjämningsfonder totalt ett överskott på 16,8 miljoner kronor, varav 13,7
miljoner kronor i verksamheten åt Fagersta kommun och 3,1 miljoner kronor i
verksamheten åt Norbergs kommun.
Kommentarer till verksamheten åt Fagersta kommun
I prognosen för den anslagsfinansierade verksamheten ingår hela potten för
oförutsett på 1,5 miljoner kronor. Gatuverksamheten ger ett överskott på 3,8
miljoner kronor. Ofördelade 1,8 miljoner kronor för trafikverksamhetsåtgärder
m m. kommer inte att upparbetas och gatorna ger ett överskott på 1,9 miljoner
kronor.
Utförarenheterna beräknas tillsammans gå 2,1 miljoner kronor plus. Av detta
svarar städavdelningen och gatuavdelningen för 0,7 respektive 0,6 miljoner kronor och fastighetsavdelningen för 0,1 miljoner kronor, Centraladministrationen
och it ger vardera 0,3 miljoner kronor i överskott.
En gynnsam vinter ger inom gatuverksamheten ett överskott på vinterväghållningen med 1,0 miljoner kronor. Beläggningsunderhållet ger 1,3 miljoner kronor plus. Åtgärder har stoppats i avvaktan på ställningstaganden till bredbandsutbyggnad nära i tiden. Parker och lekplatser ger tillsammans ett underskott på
0,4 miljoner kronor.
Verksamhetsfastigheterna ger ett överskott på 6,0 miljoner kronor. Igångsättningsmedgivanden har inte lämnats för 3,9 miljoner kronor av underhållsmedlen. Pågående upphandling av ny golvbeläggning och ombyggnad av duschutrymmena i Risbrohallen för 2,5 miljoner kronor har stoppats p.g.a att verksamheten inte kan undvara lokalen förrän sent nästa vår. Även andra projekt är sena
i fas beroende på att inhyrda konsulter tvingats göra andra utredningar än de
som ingår i underhållsplanen.
Driftprojekten ger total ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Skadorna ger ett
överskott mot budget på 1,5 miljoner kronor. El och värme ger 0,4 respektive
1,0 miljoner kronor plus. Fastighetsskötseln kostar 0,6 miljoner kronor mer.
Det löpande underhållet går 0,7 miljoner kronor plus mot budget
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Energi- och klimatverksamheten ger ett överskott på 0,4 Mkr huvudsakligen
beroende på att handläggartjänsten varit vakant under en stor del av året.
Näringslivsverksamheten ger ett underskott på 0,7 Mkr beroende på mer underhållsåtgärder och mindre skogsavverkning än budgeterat.
Bostäderna ger 0,3 Mkr i överskott mot budget beroende på mindre underhåll.
Va-verksamheten ger ett överskott på 2,5 Mkr, beroende huvudsakligen på lägre
underhåll och att flera projekt går över årsskiftet. Avsaknad av ramavtal har
medfört att upphandlingar dragit ut på tiden.
Renhållningsverksamheten ger ett överskott på 0,1 Mkr, beroende på högre
intäkter.
Finansieringen har ett budgeterat överskott på 0,8 Mkr, vilket överensstämmer
med prognosen.
Kommentarer till verksamheten åt Norbergs kommun
I prognosen för den anslagsfinansierade verksamheten ingår hela potten för
oförutsett på 0,5 Mkr och ett extra anslag för underhåll i kommunens fastigheter med 1,0 Mkr. En gynnsam vinter ger ett överskott på vinterväghållningen
med 0,6 Mkr. I prognosen ligger ett överskott på beläggningsunderhållet med
1,2 Mkr. Åtgärder har stoppats i avvaktan på ställningstaganden till bredbandsutbyggnad nära i tiden. Parkerna och lekplatserna bedöms tillsammans ge ett
nollresultat.
Utförarenheterna ger ett överskott på 0,5 Mkr.
Verksamhetsfastigheterna ger ett överskott på 0,2 Mkr. Driften går 0,6 Mkr
plus beroende på en mild och snöfattig vinter. Det planerade underhållet ger
0,3 Mkr plus. Skadorna ger underskott mot budget på 0,5 Mkr.
Bostäderna ger ett underskott på 0,1 Mkr, med plus 0,2 Mkr på driften samtidigt som skador och planerat underhåll ger underskott på 0,1 respektive 0,5
Mkr. Hyresbortfallet ger 0,3 Mkr plus i förhållande till budget.
Va-verksamheten ger ett överskott på 0,7 Mkr beroende på något högre intäkter
(plus 0,3 Mkr), en översvämningsskada som kostar 0,2 Mkr och 0,9 Mkr i lägre
underhåll.
Renhållningsverksamheten beräknas ge ett överskott på 0,2 Mkr beroende på
högre intäkter.
Finansieringen har ett budgeterat överskott på 0,4 Mkr.
Justerandes s/ign
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NVK:s egen investeringsbudget
I NVK:s egen investeringsbudget beräknas avvikelsen vid årsskiftet bli minus
1,3 Mkr beroende på inköp av en mindre hjullastare.
Fagersta kommuns investeringsbudget
I Fagersta kommuns investeringsbudget som disponeras av NVK beräknas
avvikelsen vid årsskiftet bli plus 34,7 Mkr.
NVK räknar med att korsningen vid Brandstation inte åtgärdas för handelsplatsen för 0,8 Mkr och att 2,3 Mkr av medlen för energieffektiviseringar inte beräknas komma att ianspråktas under året. Vid Mariaskolans om- och tillbyggnad
beräknas 19,2 Mkr inte upparbetas i år. Dess-utom återstår 2,8 Mkr som ännu
inte anvisats till projektet, då upphandlingen kostar mindre än det anslag som
beviljats.
Genom omfördelningar i innevarande års budget förskotteras 2,6 Mkr och 2,1
Mkr från andra investeringar till delfinansiering av den nya förskolans nybyggnad respektive Alfaskolans tillbyggnad under 2014.
Norra Sjöhagen är uppdelat på tre projekt. Iordningställandet av bostadsområdet beräknas ge minus 0,3 Mkr till och med i år och 0,6 Mkr totalt, valedningarna 0,1 Mkr plus och de allmänna anläggningarna 0,1 Mkr minus exkl.
eventuella merkostader för den upptäckta stenåldersboningen.
1,6 Mkr för oförutsett kommer inte att behövas. Kvarvarande outnyttjade 0,8
Mkr för tillgänglighetsanpassningar kommer inte att användas i år.
Ombyggnaden av Pastejen till fritidslokal blir 0,2 Mkr billigare.
Ombyggnaden av ventilationen på förskolan Ugglan blir 1,0 Mkr billigare. Tillbyggnaden av Alfaskolan bedöms bli 1,4 Mkr billigare.
1,7 Mkr för vatten och avlopp samt 1,5 Mkr av anslaget för iordningställande av
industriområdet Fårbo kommer inte att upparbetas till årsskiftet.
Ombyggnaden av hissen på Dalavägen 50 blir 0,2 Mkr billigare än kalkylerat.
NVK bedömer att flera mindre investeringar på förskolorna avseende lekplatser
och vagnsförråd inte kommer att utföras i år. Detsamma gäller nästa etapp på
Solliden med WC-stolar med dusch och tork.

Justerandes s/ign
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Norbergs kommuns investeringsbudget
I Norbergs kommuns investeringsbudget som disponeras av NVK beräknas
avvikelsen vid årsskiftet uppgå till 5,9 Mkr.
0,4 Mkr för oförutsett kommer inte att behövas. Vidare kommer 1,3 Mkr av
anvisade medel för va-saneringar inte att tas i anspråk i år. 3,2 Mkr för energieffektiviseringar beräknas inte komma att ianspråktas under året. 0,2 Mkr för trafiksäkerhetsåtgärder och 1,0 Mkr för ny gatubelysning kommer inte att upparbetas till årsskiftet.
Direktionens beslut
Budgetuppföljningen godkänns.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

Justerandes s/ign
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NVK § 181
Dnr. 2013.141
041

Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt
4794, lekplats vid Norrby, Fagersta
Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse 2014-11-10
med förslag till komplettering av lekplats vid Norrby. Nya lekredskap föreslås
monteras för en kostnad på 370 000 kronor i enlighet med till skrivelsen bifogad ritning.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

4077

4090

4077

4794

____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Avdelningschefen gatuavdelningen

Justerandes s/ign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 182
Dnr. 2013.141
041
2012.069
041
2014.264
287

Budget 2014, slutredovisning, driftprojekt 4436, Biet 3, Dalavägen 50, Fagersta kommun, renovering av hiss
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2014-11-17 med slutredovisning av
rubricerat projekt. Kalkylen var beräknad till 600 000 kronor. Slutredovisningen
visar på en kostnad om 490 110 kronor vilket är 109 890 kronor billigare då
inga oförutsedda kostnader uppstod.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Slutredovisningen godkänns.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Avdelningschefen fastighetsavdelningen

Justerandes s/ign
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NVK § 183
Dnr. 2013.141
041
2012.069
041
2014.264
287

Budget 2014, slutredovisning, energiprojekt 9868, Biet 3, Dalavägen 50, Fagersta kommun, renovering av hiss
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2014-11-17 med slutredovisning av
rubricerat projekt. Kalkylen var beräknad till 473 750 kronor. Slutredovisningen
visar på en kostnad om 553 851 kronor vilket är 80 101 kronor dyrare på grund
av ökade oförutsedda kostnader.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Slutredovisningen godkänns.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Avdelningschefen fastighetsavdelningen

Justerandes s/ign
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NVK § 184
Dnr. 2013.141
041

Budget 2014, slutredovisning, driftprojekt 7205, Norbergsby
15:27, Öjersbogården, Norbergs kommun, invändig upprustning
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2014-11-17 med slutredovisning av
rubricerat projekt. Kalkylen var beräknad till 244 000 kronor. Slutredovisningen
visar på en kostnad om 268 084 kronor vilket är 24 084 kronor dyrare på grund
av ökade oförutsedda kostnader.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Slutredovisningen godkänns.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Avdelningschefen fastighetsavdelningen

Justerandes s/ign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-11-27

Sida

11 (25)

NVK § 185
Dnr. 2013.141
041

Budget 2014, slutredovisning, driftprojekt 7219, Norbergsby
71:1, Centralskolan, hus V, Norbergs kommun, byte av värmeledningar
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2014-11-10 med slutredovisning av
rubricerat projekt. Kalkylen var beräknad till 354 000 kronor. Slutredovisningen
visar på en kostnad om 184 546 kronor vilket är 169 454 kronor billigare då
inga oförutsedda kostnader uppstod samt lägre administrativa kostnader.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Slutredovisningen godkänns.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Avdelningschefen fastighetsavdelningen

Justerandes s/ign
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NVK § 186
Dnr. 2013.141
041
2013.356
291

Budget 2014, slutredovisning, driftprojekt 7549, Norbergsby
71:1, Centralskolan, hus V, Norbergs kommun, nya WC
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2014-11-10 med slutredovisning av
rubricerat projekt. Kalkylen var beräknad till 500 000 kronor. Slutredovisningen
visar på en kostnad om 377 228 kronor vilket är 122 772 kronor billigare då
inga oförutsedda kostnader förelåg samt lägre administrativa kostnader.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Slutredovisningen godkänns.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Avdelningschefen fastighetsavdelningen

Justerandes s/ign
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NVK § 187
Dnr. 2014.284
006

Sammanträdesplan 2015
Sammanträden i direktionen vid NVK för 2015 föreslås hållas enligt nedan.
Sammanträdena börjar klockan 14.00 vilket är i enlighet med tidigare år, dvs
sammanträdet hålles sista torsdagen i varje månad med undantag för juli och
december.
Dag

Plats

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
25 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
26 november
17 december

Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta
Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta
Sessionssalen, Kommunhuset, Norberg
Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta
Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta
Sessionssalen, Kommunhuset, Norberg
Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta
Sessionssalen, Kommunhuset, Norberg
Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta
Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta
Sessionssalen, Kommunhuset, Norberg

Beredningen vid NVK för 2015 håller sammanträden i Kommunhuset, Fagersta, sammanträdesrummet på plan 4, klockan 15.00, vilket också är i enlighet
med tidigare år, dvs sammanträdet hålles tisdagen veckan före direktionssammanträdet innevarande månad.
17 februari
17 mars
14 april
19 maj
16 juni
18 augusti
15 september
20 oktober
17 november
8 december

Justerandes s/ign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesplan för 2015 godkänns.
_____

Skickas till:
Akten
Direktionens ledamöter och ersättare
Tekniske sekreteraren

Justerandes s/ign
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NVK § 188
Dnr. 2014.269
009

Medborgarförslag gällande förändringar i Vilhelminaparken
Facebook-gruppen Fagersta framtid har i ett brev, daterat 2014-09-08 lämnat
förslag till Fagersta kommun gällande förbättringar i Vilhelminaparken i Fagersta. Kommunkansliet har remitterat förslaget till NVK med en begäran om
synpunkter senast 5 januari 2015. Möjligheten att genomföra åtgärderna samt
kostnader för detta efterfrågas.
Utredningsingenjören redogör i skrivelse 2014-11-13 med beräknade kostnader
för de föreslagna åtgärderna enligt nedan:
Bänkar med bord
Finns idag uppställda på fyra platser. Nya bänkar föreslås på två platser. På den
fria ytan norr om vattenfontänen och mellan bäcken och gångvägen.
Kostnad: ca 20 000 kronor.
Belysning
Det stora trädet i den triangelformade gräsytan mittemot fågeldammen föreslås
bli belyst med färgat sken med möjlighet till valfri kulör.
Kostnad: ca 25 000 kronor.
Den befintliga klotformade gatubelysningen är av äldre typ och dessutom energislösande. Bör bytas mot energisnåla LED-armaturer som ger mer ljus. Ett
förslag till passande armatur för parkmiljö bör framtas av NVK:s förvaltning
som underlag till beslut av kommunstyrelsen.
Kostnad: ca 100 000 kronor.
Scenen
Dränering pågår och scenen är renoverad både vad gäller de bruna glaspartierna
av laserat trä och golvet som är blästrat och målat. Ingen åtgärd föreslås för
själva scenen. De mörkbruna gamla planken på gräset bakom sittplatserna intill
gångvägen bör ersättas med fina buskar, exempelvis syren. När buskarna sedan
vuxit upp kan planket demonteras.
Kostnad: ca 30 000 kronor för nya buskar.
Skridskobana
Förberedande arbeten pågår med att göra boulebanan till isbana vintertid.
Mittsektionen av trä demonteras och grusmaterial tillförs. Allt riktas upp, jämnas till och vägs av så det blir horisontellt.

Justerandes s/ign
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Kostnad: ca 25 000-50 000 kr/år för spolning och snöröjning. Utkörning av
grus och avjämning ca 10 000 kronor.
Julbelysning
Ett julbelyst träd i Vilhelminaparken och en julgran på Brinelltorget eller Järntorget föreslås. En av två julgranar på Brinelltorget eller Järntorget ersätts därmed av ett beklätt träd i Vilhelminaparken. Vilket träd som ska beklädas får
utses senare. Förändringen är aktuell tidigast till julen 2015.
Ingen tillkommande kostnad.
Julskyltning i Vilhelminaparken
En fråga för Fagersta Cityförening att lösa. Kommunen bör uppmuntra till det
genom att erbjuda elanslutningar.
Förbundsdirektionen föreslås besluta:
Förbundsdirektionen för NVK beslutar att förvaltningen för NVK:s förslag till
åtgärder i Vilhelminaparken ska överlämnas till kommunkansliet i Fagersta för
beslut.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Avge yttrande till kommunstyrelsen i Fagersta i enlighet med utredningsingenjörens skrivelse.
_____

Skickas till:
Akten
Utredningsingenjören
Kommunstyrelsen, Fagersta

Justerandes s/ign
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NVK § 189
Dnr. 2014.023
007
2014.209
003

Granskning av upphandlingsverksamheten inom NVK
Förbundsdirektionen beslutade den 26 juni 2014, NVK § 109 bl.a följande:
Översända förbundschefens förslag om upphandlingspolicy samt rutiner och
ansvarsgränser vid upphandling inom NVK till revisorerna för eventuella synpunkter, innan beslut tas.
Förbundschefen redogör i skrivelse 2014-11-18 för ärendet där det framgår att
revisorerna föreslår att ett bör byts ut mot skall och en tydligare skrivning när
upphandling- och serviceförvaltningen skall användas som ledning för tjänstemän inom NVK när de skall göra en upphandling.
Förbundschefen redovisar ett reviderat förslag till rutiner och ansvarsgränser
där revisorernas synpunkter beaktats.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
1. Anta förslaget till upphandlingspolicy
2. Fastställa rutiner och ansvarsgränser enligt föreliggande förslag.
____

Skickas till:
Akten
Upphandlingschefen
Avdelningschefer vid NVK
Revisorerna

Justerandes s/ign
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NVK § 190
Dnr. 2014.126
518

Ny hastighetsbegränsning på del av Grindbovägen, Norberg
Boende på Grindbovägen i Norberg har till NVK lämnat synpunkter på trafiksäkerheten på nämnda väg. Då vägen är smal och saknar gångväg så upplevs
möten mellan bilar och skyddade trafikanter som trafikfarliga för de som promenerar mot Hedemoravägens gång- och cykelväg vid deras färd mot skolan
eller arbetet. Boende tycker att det gällande hastighetsbegränsningen om 50
km/timme är för hög, framförallt vintertid. De upplever även att många bryter
mot den gällande hastighetsbegränsningen.
Utredningsingenjören redogör i skrivelse 2014-11-03 för ärendet enligt nedan.
Grindbovägen är en länsväg med statlig väghållning. Kommunen har rätt att
besluta om den gällande hastigheten då vägsträckan ligger inom tättbebyggt
området. Trafikverket ska beredas tillfälle att yttra sig i egenskap av väghållare.
NVK har gjort en trafikmätning för att få en bild av fordonshastigheterna.
Mätningen vid detta mätningstillfälle visar dock på god efterlevnad av den idag
gällande hastighetsbegränsningen om 50 km/timme.
Trafikverket föreslår avslag med motiveringen att deras bedömning av lämplig
hastighetsgräns huvudsakligen grundar sig på vägens standard och inte på trafikanternas beteende. Hastighetsgränsen 30 km/timme ska, enligt Trafikverket,
förbehållas vägsträckor med särskilda skäl som exempelvis vid skolor. Gångtrafikanterna längs vägen antas vara få och trafikflödet består huvudsakligen av
lokaltrafik med förare som känner till förhållandena.
Polisen tillstyrker ansökan med motiveringen att många skolbarn cyklar på
vägen och att det finns in- och utfarter från fastigheter där nivåskillnaden mellan vägbanan och fastigheten är stor och utgör en fara främst vintertid.
NVK:s uppfattning är att det kan kännas otryggt för fotgängare vintertid på den
smala vägbredden. Om den högsta tillåtna hastigheten sänks till 30 km/timme
bör trafiksäkerheten och trygghetskänslan bli högre. En detalj i sammanhanget
är även de höga buskarna som gränsar till fastigheterna. Boende kan med egna
medel höja säkerheten genom att klippa ner buskarna så att personer på väg ut
till vägen syns bättre.
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Förbundsdirektionen föreslås besluta:
Norbergs kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14
och 3 § förstastycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
På Grindbovägen, mellan en punkt 50 meter väster om Hedemoravägen till en
punkt 50 meter väster om Kastenhofsvägen, får fordon inte föras med högre
hastighet än 30 km/timme.
Denna författning träder i kraft den 12 januari 2015.
Direktionens beslut
Norbergs kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
På Grindbovägen, mellan en punkt 50 meter väster om Hedemoravägen till en
punkt 50 meter väster om Kastenhofsvägen, år fordon inte föras med högre
hastighet än 30 km/timme.
Denna författning träder i kraft den 12 januari 2015.
_____

Skickas till:
Akten
Utredningsingenjören
RDT föreskriftssamling
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NVK § 191
Dnr. 2014.235
571

Parkering vid lekplatsen Stockrosen, Norberg
Vice ordföranden Gunilla Persson (S) har vid direktionens sammanträde den 30
oktober 2014 framfört att det ofta står felparkerade bilar utefter Solbacksallén i
Norberg. Enligt Gunilla Persson kan bilarna till och med stå på mittremsan av
gräs. För att förhindra det föreslår hon parkeringsförbud på Solbacksallén och
att det målas parkeringsplatser/-rutor på anvisade platser intill lekplatsen.
Utredningsingenjören redogör i skrivelse 2014-11-07 för ärendet enligt nedan:
Solbacksallén är en tvåfilig gata med högsta tillåtna hastighet om 30 km/timme.
Att förbjuda parkering utefter hela dess sträckning skulle kunna försvåra för
gäster till boende med flera att komma på besök. Om parkeringsförbudet däremot bara införs på en del av gatan närmast lekplatsen bör detta kunna lösa situationen med de felparkerade bilarna och ändå delvis ha kvar parkeringsmöjligheten där den behövs.
Gatuavdelningen bedömer att parkeringsmöjligheterna är goda. På gatorna
närmast kan 23 bilar stå uppställda samtidigt. Skulle inte detta räcka till finns
även Blåklintsstigen och södra delen av Storgatan tillgängliga.
Eftersom gatorna erbjuder bra parkeringsmöjligheter anser förvaltningen för
NVK att det inte finns något behov av att måla parkeringsrutor i dagsläget.
NVK:s erfarenhet är att det hittills inte har varit fullparkerat vare sig på Solstigen eller Storgatan.
NVK:s förvaltning föreslår:
Att parkeringsförbud införs på Solbacksallén för en sträcka på 100 meter närmast lekplatsen. För övriga intilliggande gator – Solstigen och Storgatan – föreslås
i dagsläget ingen åtgärd.
Med hänsyn till den debatt som varit i lekplatsfrågor i Norberg bör förslaget
remitteras till kommunstyrelsen i Norberg före yttrande före beslut:
Förbundsdirektionen föreslås besluta:
Förbundsdirektionen för NVK beslutar att förslaget ska remitteras till kommunstyrelsen i Norberg för yttrande. NVK önskar synpunkter på förslaget senast 5 januari 2015.
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Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Föreslå att parkeringsförbud införs på Solbacksallén för en sträcka på 100 meter närmast lekplatsen. För övriga intilliggande gator - Solstigen och Storgatan
- föreslås i dagsläget ingen åtgärd.
Remittera förslaget till kommunstyrelsen i Norberg för yttrande. NVK önskar
synpunkter på förslaget senast 5 januari 2015.
____

Skickas till:
Akten
Utredningsingenjören
Kommunstyrelsen, Norberg
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NVK § 192
Dnr. 2014.313
517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Från Britt-Marie Steen föreligger en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Enligt ansökan för inte Britt-Marie Steen fordonet själv.
Förvaltningen har i skrivelse 2014-11-04 föreslagit avslag på ansökan med stöd
av 13 kap 8 § Trafikförordningen (1998:1276), varefter sökanden beretts tillfälle
att avge yttrande innan ärendet slutligen avgörs.
Sökanden har inte återkommit i ärendet.
Tekniske sekreteraren föredrar ärendet.
Direktionen gör följande bedömning.
Enligt praxis är kraven stränga när det gäller att bevilja parkeringstillstånd för
rörelsehindrade passagerare. Förutom att förutsättningarna för parkeringstillstånd i övrigt ska vara uppfyllda krävs att den sökande har ett funktionshinder
som innebär att personen endast med betydande svårighet kan förflytta sig på
egen hand. För passagerare gäller dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet
ska vara omfattande. Passageraren ska inte ensam kunna invänta föraren medan
denne parkerar fordonet. Passageraren ska vara värnlös.
Av tillgängligt underlag i ärendet framgår inte omständigheter som styrker att
sökanden inte kan lämnas medan föraren parkerar bilen. Förutsättningarna för
parkeringstillstånd för rörelsehindrad som passagerare är därmed inte uppfyllda.
Direktionens beslut
Ansökan avslås.
_____

Skickas till:
Akten
Justerandes sign
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NVK § 193
Delgivningsärenden

Justerandes sign

Datum

Från

Angående

2014-10-29

Norbergs kommun,
Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Innehåll i sammanträdesprotokoll
som publiceras på kommunens hemsida

2014-11-10

Norbergs kommun,
Kommunfullmäktige

Norbergs kommuns budget för 2015
med plan för 2016 och 2017

2014-11-10

Norbergs kommun,
Kommunfullmäktige

Delårsrapport för NVK med
revisionsrapport

2014-11-17

Norbergs kommun,
Kommunstyrelsen

Val av kommunstyrelsens arbetsgrupp för infrastrukturfrågor/infrastrukturgruppen för mandatperioden 20 oktober 2014 intill
det sammanträde då val förrättas
nästa gång
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NVK § 194
Övriga frågor
Arne Pettersson (S) ställer fråga om offentliga toaletter i Norberg. Han påtalar
svårtillgängligheten på den offentliga toaletten vid tidigare ”OK-macken”.
Han efterfrågar möjligheten att ordna offentlig toalett vid Myntgrillen.
Förbundschefen svarar på frågan och meddelar att förvaltningen ska utreda
ärendet.
_____

Skickas till:
Utredningsingenjören
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Utdragsbestyrkande

Sida

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2014-11-27 2

NVK § 195
Rapporter
Förbundschefen rapporterar enligt följande:
-

hyresförhandlingar 2015
tidningsartikel om hyreskostnad
samverkansavtal avseende bredbandsanslutning
byggnation vid Seco Tools AB

Direktionens beslut
Godkänna rapporterna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

