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NVK § 161
Delegeringsärenden
Från ordföranden, förbundschefen och utredningsingenjören föreligger sammanställning över fattade delegeringsbeslut.
Direktionens beslut
Noteras och läggs till handlingarna.
_____
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NVK § 162
Dnr. 2014.121
041
2015.095
290

Budget 2015, investeringsprojekt avseende ombyggnad/tillbyggnad av förskolan Blåsippan, Norberg
Från förbundschefen föreligger en skrivelse daterad 2015-08-19 i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2015, kf § 21, att bl a anvisa finansiering genom en tillfällig utökad investeringsram för NVK med ett kostnadstak
för projektet på 3,4 Mkr.
Under projekteringen har framkommit att varken befintligt kök eller personalutrymmen räcker till. Vidare krävs en utökning av brandskyddet och tillbyggnad av varuintaget. Verksamheten vill samtidigt komplettera med utesov
och vagnsrum.
Fyra anbud har inkommit. NVK bedömer att prisbilden ligger rätt. Inkomna
anbud visar att projektet blir 2,0 Mkr dyrare än den översiktliga kalkyl som tidigare togs fram för att jämföra uppförande av modulbyggnad med tillbyggnad av
förskolan Blåsippan.
Förbundschefen har haft en dialog med kommunstyrelsens ordförande och bl a
redovisat en möjlig omfördelning av medel inom beslutad investeringsram samt
konsekvenserna härav.
Samråd har även skett med barn- och utbildningschefen.
Förbundschefen föreslår, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och
ekonomichefen med besked om att det inte finns något utökat investeringsutrymme (överlikviditet att utnyttja saknas), att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
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forts NVK § 162
Dnr. 2014.121
041
2015.095
290

1. Genomföra projektet enligt det förslag som nu varit ute för anbudsgivning.
2. Tilläggsutgiften på 2,0 Mkr finansieras genom att NVK uppmanas att omfördela medel inom redan anvisad investeringsbudget, som NVK disponerar, med
2,0 Mkr.
För at vinna tid avses ärendet lyftas parallellt i NVK:s direktion med förslag till
beslut att
1. Lämna igångsättningsmedgivande under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att projektet ska genomföras och medger finansiering.
2. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och handla upp
entreprenaden så snart kommunfullmäktige beslutat om finansiering.
Direktionens beslut
Lämna igångsättningsmedgivande under förutsättning av att kommunfullmäktige medger finansiering.
Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och handla upp
entreprenaden så snart kommunen beslutat om finansiering.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Kommunstyrelsen, Norberg
Fastighetschefen
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NVK § 163
Dnr. 2015.235
055

Upphandling av leveransvirke
Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbete avseende leveransvirke.
Tre anbud har inkommit.
Upphandlingschefen föredrar utvärderingen.
Avtalet löper tre år med möjlighet för beställaren att förlänga detsamma med
två år.
Anbudsgivare nr 1, AB Karl Hedin, har vid utvärderingen i enlighet med förfrågningsunderlaget lämnat det anbud som är mest fördelaktigt.
Direktionens beslut
Anbudsgivare nr 1, AB Karl Hedin, tilldelas kontraktet.
Ge förbundschefen i uppdrag att slutföra upphandlingen samt teckna avtal.
_____

Skickas till:
Akten
Förbundschefen
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NVK § 164
Dnr. 2015.259
055

Upphandling av renovering av vattenledning i Axel Fornanders väg med schaktfri teknik
Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbetet avseende renovering av
vattenledning i Axel Fornanders väg med schaktfri teknik.
Två anbud har inkommit.
Upphandlingschefen föredrar utvärderingen.
Anbudsgivare nr 2, Pollex AB, har vid utvärderingen i enlighet med förfrågningsunderlaget lämnat det anbud som har lägst pris.
Direktionens beslut
Anbudsgivare nr 2, Pollex AB, tilldelas kontraktet.
Ge förbundschefen i uppdrag att slutföra upphandlingen samt teckna avtal.
_____

Skickas till:
Akten
Förbundschefen

Justerandes sign
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NVK § 165
Dnr. 2015.257
055

Ramavtal 2015 -, golvarbeten
Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbetet avseende ramavtal golvarbeten i Fagersta och Norberg.
Avtalet löper två år med möjlighet för beställaren att förlänga detsamma med
ett plus ett år.
Tre anbud har inkommit.
Anbud nr 2 föreslås förkastas pga att intyg ej bifogats beträffande GVKauktorisation.
Anbudsgivare nr 1 har vid utvärderingen i enlighet med förfrågningsunderlaget
lämnat det anbud som har lägst pris. Anbudsgivare nr 3 har lämnat det anbud
som har näst lägst pris.
Direktionens beslut
Anbud nr 2 förkastas pga att intyg ej bifogats beträffande GVK-auktorisation.
Ramavtal golvarbeten i Fagersta och Norberg tecknas med två entreprenörer,
anbudsgivare nr 1 och 3 i nu nämnd rangordning. Anbudsgivare nr 1 tillfrågas
alltid först vid avrop av arbete. Om denne ej kan utföra arbetet för tillfället tillfrågas anbudsgivare nr 3.
Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut samt slutföra upphandlingen.
_____

Skickas till:
Akten
Förbundschefen
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NVK § 166
Dnr. 2015.266
055

Ramavtal 2015-, anläggningsmaskintjänster
Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbetet avseende anläggningsmaskintjänster (område M1, M2, M3 och M4) i Fagersta och Norberg.
Avtalet löper ett år med möjlighet för beställaren att förlänga detsamma med ett
plus ett år.
Sex anbud har inkommit.
Anbud nr 1 föreslås förkastas avseende alla områden på grund av att kvalificeringskrav Ekonomisk stabilitet intyg UC eller likvärdigt ej bifogats. Anbudet är vidare inte komplett avseende kvalificeringskrav Anbudspriser ska anges på samtliga
positioner på M1, M2 och M4.
Anbud nr 2 föreslås förkastas avseende område M4 då anbudet inte är komplett
avseende kvalificeringskrav Anbudspriser ska anges på samtliga positioner.
Område M1
Anbudsgivare nr 6 har vid utvärderingen i enlighet med förfrågningsunderlaget
lämnat det anbud som har lägst pris. Anbudsgivare nr 3 har lämnat det anbud
som har näst lägst pris och anbudsgivare nr 5 har lämnat det anbud som har
tredje lägsta pris.
Område M2
Anbudsgivare nr 5 har vid utvärdering i enlighet med förfrågningsunderlaget
lämnat det anbud som har lägst pris.
Område M3
Anbudsgivare nr 6 har vid utvärdering i enlighet med förfrågningsunderlaget
lämnat det anbud som har lägst pris.
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NVK § 166 forts
Dnr. 2015.266
055

Område M4
Anbudsgivare nr 5 har vid utvärdering i enlighet med förfrågningsunderlaget
lämnat det anbud som har lägst pris.
Direktionens beslut
Anbud nr 1 förkastas avseende alla områden på grund av att kvalificeringskrav
Ekonomisk stabilitet intyg UC eller likvärdigt ej bifogats. Anbudet är vidare inte
komplett avseende kvalificeringskrav Anbudspriser ska anges på samtliga positioner
på M1, M2 och M4.
Anbud nr 2 förkastas avseende område M4 då anbudet inte är komplett avseende kvalificeringskrav Anbudspriser ska anges på samtliga positioner.
Direktionen beslutar vidare
Område M1
Ramavtal anläggningsmaskintjänster område M1 tecknas med tre entreprenörer
anbudsgivare nr 6, 3 och 5, i nu nämnd rangordning. Anbudsgivare nr 6 tillfrågas alltid först vid avrop av arbete. Om denne ej kan utföra arbetet för tillfället
tillfrågas anbudsgivare nr 3. Om denne ej heller kan utföra arbetet tillfrågas
anbudsgivare nr 5.
Område M2
Ramavtal anläggningsmaskintjänster område M2 tecknas med anbudsgivare nr
5.
Område M3
Ramavtal anläggningsmaskintjänster område M3 tecknas med anbudsgivare nr
6.
Område M4
Ramavtal anläggningsmaskintjänster område M4 tecknas med anbudsgivare nr
5.
Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut samt slutföra upphandlingen.
_____
Skickas till:
Akten
Förbundschefen
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NVK § 167
Dnr. 2014.121
041

Budgetuppföljning 2015-07-31
Förbundschefen redovisar budgetuppföljning per 2015-07-31 med prognos till
årets slut.
NVK:s verksamheter visar totalt ett prognositiserat underskott för år 2015 mot
budget på 1,3 Mkr. Finansieringen beräknas ge ett överskott på 1,5 Mkr. Tillsammans ger prognosen ett överskott på 0,2 Mkr, efter reglering mot resultatutjämningsfonder totalt ett justerat resultat på plus 0,9 Mkr, fördelat med plus 0,8
Mkr att återbetala till Fagersta kommun och plus 0,1 Mkr att återbetala till Norbergs kommun.
NVK:s egen investeringsbudget visar en prognos på minus 1,2 Mkr, beroende
på att en maskinbeställning i november 2014 inte levererades förrän i februari
2015 samt inköp av en begagnad traktorgrävare till gatuavdelningen istället för
en hjullastare som blev 0,1 Mkr billigare än anvisade medel.
Fagersta kommuns investeringsbudget visar en prognos på plus 42,1 Mkr. Ombyggnaden av Alfaskolans kök eller nybyggnad av produktionskök på annan
plats beräknas inte komma igång i år, vilket ger plus 32,0 Mkr. Ny ventilation i
Koltrasten beräknas färdigställas till drygt hälften till årsskiftet varför 7,0 Mkr
beräknas vara outnyttjat vid årsskiftet. 1,3 Mkr av anvisade medel för energieffektiviseringar beräknas inte utnyttjas i år.
Norbergs kommuns investeringsbudget visar en prognos på plus 0,3 Mkr.
NVK och medlemskommunerna har tidigare haft en överläggning med revisorerna om hur det nya regelverket om komponentavskrivning lämpligen kan
tillämpas. Kortfattat innebär detta att sådana projekt som tidigare definierades
som underhåll, för att de inte aktualiserades på grund av behov av standardhöjning, med ett belopp > 1,0 Mkr aktiveras som investering. NVK har för NVE
redogjort vad detta får för konsekvenser inom de affärsmässiga verksamheterna
bostäder samt vatten och avlopp. NVE har härefter meddelat att NVK tillsvidare, i avvaktan på begärd överläggning med revisorerna om tillämpningen av
regelverket om komponentavskrivning, ska göra sina budgetuppföljningar enligt
tidigare definition för investering/underhåll och att detta ska justeras senare
under året. Överläggningen hölls på försommaren.
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Direktionens beslut
Budgetuppföljningen godkänns.
____

Skickas till:
Akten
Kamreren
NVE

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 168
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4539,
Fagersta 3:2, Fagerliden, Fagersta, betongfickor för massor
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-08-18.
Projektet avser att upprätta 4-5 betongfickor för förvaring av massor, t ex sand,
matjord, täckbark m m. Betongfickorna inhägnas med stängsel.
Förbundschefen meddelar att fastighetsavdelningen fått i uppdrag att se över
möjligheten att genomföra projektet på ett enklare sätt, men att förvaltningen
önskar ett igångsättningsmedgivande enligt skrivelsen för det fall det inte visar
sig lämpligt att ändra förslaget.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id
4851

Akt

Till
Id

Akt

4090

3561

4539

_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
475 000,-
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NVK § 169
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7263,
Resedan 1, Kornettgatan 13, Norberg, byte av falsat plåttak på
förrådsbyggnad
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-08-18.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

2349

4090

2360

7263

_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
177 000,-
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NVK § 170
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4764,
Viksvikens vattentäkt, Fagersta, uppgradering av styrsystem
samt överordnat system
Från enhetschefen vid va-enheten föreligger skrivelse 2015-08-13.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

4482

4080

4441

4764

_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Enhetschefen va-enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
300 000,-
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NVK § 171
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7746,
Sparvugglevägen, beläggningsarbete ca 1500 m2 , Norberg
Från gatuchefen föreligger skrivelse 2015-08-22
På grund av omfattande arbete med fiberdragningen omdisponeras beläggningsjobben för att bättre anpassa pågående jobb. Beläggningsarbete på
Sparvugglevägen finns därför inte med i tidigare redovisad underhållsplan.
Underhållsbeläggning typ ABT 11, 1500 m2.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

1960

4090

1960

7746

_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Gatuchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
300 000,-

Sida
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NVK § 172
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7747,
Vallmovägen, beläggningsarbete ca 1150 m2 , Norberg
Från gatuchefen föreligger skrivelse 2015-08-22.
På grund av omfattande arbete med fiberdragningen omdisponeras beläggningsjobben för att bättre anpassa pågående jobb. Beläggningsarbete på Hebbegatan-Parkgatan-Tingsgatan finns därför inte med i tidigare redovisad underhållsplan. Underhållsbeläggning typ ABT 11, 1150 m2.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

1960

4090

1960

7747

_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Gatuchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
170 000,-

Sida
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NVK § 173
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7748,
Hebbegatan-Parkgatan-Tingsgatan, beläggningsarbete ca
3350 m2 , Norberg
Från gatuchefen föreligger skrivelse 2015-08-22.
På grund av omfattande arbete med fiberdragningen omdisponeras beläggningsjobben för att bättre anpassa pågående jobb. Beläggningsarbete på Pantervägen finns därför inte med i tidigare redovisad underhållsplan.
Underhållsbeläggning typ ABT 11, 3350 m2.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

1960

4090

1960

7748

_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Gatuchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
550 000,-
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NVK § 174
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7749,
Pantervägen, beläggningsarbete ca 334 m2 , Norberg
Från gatuchefen föreligger skrivelse 2015-08-22.
På grund av omfattande arbete med fiberdragningen omdisponeras beläggningsjobben för att bättre anpassa pågående jobb. Beläggningsarbete på
Vallmovägen finns därför inte med i tidigare redovisad underhållsplan.
Underhållsbeläggning typ ABT 11, 334 m2.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

1960

4090

1960

7749

_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Gatuchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
70 000,-

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-27

Sida

19 (30)

NVK § 175
Dnr. 2015.174
009

Motion gällande uppfräschning av gång- och cykelstråk från
gamla simbadet till Fagersta båthamn
Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun föreligger rubricerad
motion från Dick Helsing (M) för yttrande. Motionären yrkar att kommunfullmäktige genomför en upprustning av området från gamla simbadet längs med
vattnet och vidare till Fagersta båthamn.
Gatuchefen redogör i skrivelse 2015-08-13 för förvaltningens uppfattning i
ärendet vari framgår att förvaltningen tillstyrker motionen och beroende på
politisk ambition låta NVK utföra arbeten enligt nedanstående alternativ:
Alternativ 1
Den befintliga gångvägen snyggas till ytterligare och kompletteras med bänkar
och soptunnor. Ytorna kring gångvägen jämnas av med matjord.
Kostnad ca 200 000 kronor.
Alternativ 2
Den befintliga gångvägen snyggas till ytterligare och kompletteras med bänkar
och soptunnor. Ytorna kring gångvägen jämnas av med matjord.
Ny gångväg av enklare typ anläggs. Vid passagen över Melingsbäcken erfordras
en enklare gångbro. Gångvägen utförs med grusbeläggning och undantas från
vinterväghållning.
Kostnad 1,1 Mkr. Underhållskostnad 10 000 kronor per år.
Direktionens beslut
Avge yttrande i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun
i enlighet med gatuchefens skrivelse.
_____
Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Fagersta

Justerandes sign
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NVK § 176
Dnr. 2015.205
009

Motion angående infrastruktursatsningar
Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun föreligger rubricerad
motion från Teemu Sulin (V) för yttrande i den del det gäller motionens förslag
gällande fjärrvärmenätet, va-taxor och sophämtningsavgifter. Motionären skriver att ett samhälles framtid bygger på den infrastruktur vi idag skapar. Med
den goda ekonomi Fagersta kommun alltjämt har så bör kommunen gå vidare
med angelägna satsningar.
Motionären föreslår att kommunen via ägarskapet i VB Energi verkar för en
utbyggnad av fjärrvärmenätet och förmånliga priser för invånarna. En översyn
av va-taxor och sophämtningsavgifter bör göras. Bredbandsutbyggnaden bör
noga följas och vid behov göra kommunala insatser.
Förbundschefen redogör i skrivelse 2015-07-22 för förvaltningens uppfattning i
den del det gäller motionens förslag gällande fjärrvärmenät, va-taxor och sophämtningsavgifter.
Direktionens beslut
Avge yttrande i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun
i enlighet med förbundschefens skrivelse.
_____

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Fagersta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-27

21 (30)

NVK § 177
Dnr. 2015.207
009

Motion om möjliggörandet av ökat träbyggande
Från ledningskontoret i Norbergs kommun föreligger rubricerad motion för
yttrande till allmänna utskottet från Annika Hedberg-Roth (S), Tove Winqvist
(S), Elisabeth Pettersson (S) och Åsa Eriksson (S).
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
vid all kommunalt finansierad nyproduktion skall projekteringen utvärdera om
trä är lämpligt material att använda,
år 2020 ska minst 25 % av kommunens nybyggnation vara träbaserad.
Av förbundet efterfrågas följande:
Förslag till beslut: bifall, helt eller delvis, eller avslag med motivering,
Om förbundet föreslår att förslaget ska bifallas helt eller delvis, en bedömning
av förslagets kostnader samt vilka åtgärder som behöver vidtas av kommunen.
Förbundschefen redogör i skrivelse 2015-07-22 för förvaltningens uppfattning i
ärendet. I NVK:s uppdrag ingår att alltid lägga förslag som ger bäst ekonomi
för kommunen i det enskilda fallet. Ibland vid totalentreprenader kan det vara
ekonomiskt fördelaktigt att inte styra alltför mycket i förfrågningsunderlaget
utan ge de presumtiva anbudsgivarna möjlighet att föreslå materialval och
byggmetod.
Mot bakgrund av ovanstående ger det en omotiverad merkostnad att i alla lägen
utvärdera trä som materialval.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-27
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forts NVK § 177
Dnr. 2015.207
009

Det går inte att nu överblicka vad för typ av byggnader som kommer att ingå i
en framtida nybyggnation. För större verksamhetsfastigheter och flerbostadshus
kan andra materialval än trä vara att föredra. Materialval bör göras utifrån vad
som är lämpligast vid varje enskild nybyggnad.
Direktionens beslut
Föreslå Norbergs kommun att avslå motionen på de skäl som framgår av förbundschefens skrivelse.
_____
Skickas till:
Akten
Allmänna utskottet, Norberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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NVK § 178
Dnr. 2015.260
517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Från Birgitta Ericsson föreligger en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Enligt ansökan för inte Birgitta Ericsson fordonet själv.
Förvaltningen har i skrivelse 2015-07-20 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 återkommit med skrivelse 2015-07-31 i ärendet som dock inte
tillför något nytt 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.
_____
Bilaga
Överklagan
_____
Skickas till:
Akten
Birgitta Ericsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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NVK § 179
Dnr. 2015.236
517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Från Eskil Eriksson föreligger en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Enligt ansökan för inte Eskil Eriksson fordonet själv.
Förvaltningen har i skrivelse 2015-06-25 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.
_____
Bilaga
Överklagan
_____
Skickas till:
Akten
Eskil Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 180
Dnr. 2015.236
517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Från Daniel Lindström föreligger en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Enligt ansökan för inte Daniel Lindström fordonet själv.
Förvaltningen har i skrivelse 2015-05-20 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.
_____
Bilaga
Överklagan
_____
Skickas till:
Akten
Daniel Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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NVK § 181
Dnr. 2015.241
517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Från Gun Gustavsson föreligger en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Enligt ansökan för Gun Gustavsson fordonet själv.
Förvaltningen har i skrivelse 2015-07-20 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.
För att bli berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska personen ha
ett varaktigt funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt
gångavstånd.
Av läkarintyget framgår inte de särskilda skäl som föranleder utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Direktionens beslut
Ansökan avslås.
_____

Bilaga
Överklagan
_____
Skickas till:
Akten
Gun Gustavsson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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NVK § 182
Delgivningsärenden

Justerandes sign

Datum

Från

Angående

2015-07-22

Norbergs kommun
Kommunstyrelsen

Förfrågan från ägaren av Kärrgruveparken

Utdragsbestyrkande
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NVK § 183
Sammanträdesdatum
Förslag föreligger att flytta september månads direktionsmöte från den 24 september till den 1 oktober. Mötet hålls i sessionssalen i kommunhuset, Norberg
klockan 14.00.
Direktionens beslut
Byta sammanträdesdag enligt förslag.
_____

Skickas till:
Direktionens ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 184
Övriga frågor
Tova Eldståhl (S) ställer frågor om perrongen vid stationsområdet vid Fagersta
Norra.
Förbundschefen svarar på frågorna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 185
Rapporter
Förbundschefen rapporterar enligt följande:
-

va-taxa Norbergs kommun fr o m 2015-10-01
ordförandebeslut gällande norra Sjöhagen
budgetberedningar i Fagersta och Norbergs kommuner
avloppsfråga Bjurfors
remiss av departementspromemoria: Ett gemensamt ansvar för mottagande
av nyanlända

Direktionens beslut
Godkänna rapporterna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

