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NVK § 56
Delegeringsärenden
Från utredningsingenjören föreligger sammanställning över fattade delegeringsbeslut.
Direktionens beslut
Noteras och läggs till handlingarna.
_____
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NVK § 57
Dnr. 2014.121
041

Slutjustering av budget 2015
Från förbundschefen föreligger skrivelse 2015-03-15 i ärendet.
Förvaltningen vid NVK har gjort en analys av bokslut 2014 och då olika taxor,
hyresförhandlingar liksom indexuppräkning av diverse avtal m m är klara gjort
en slutjustering av budgeten.
I bilagor till skrivelsen redovisas det slutjusterade förslaget till budget per verksamhet summerad och jämförd med den av direktionen i oktober 2014 beslutade budgeten för NVK uppdelad per medlemskommun. Hänsyn har nu tagits
till genomförda förändringar inom de olika verksamheterna och effektiviseringsåtgärder genomförda under 2014 samt utfallet för 2014. Härefter har kostnader och intäkter justerats mot nu kända eller kalkylerade prisförändringar.
Säkerheten i siffersammanställningen nu är betydligt högre än vid framtagandet
av det ursprungliga budgetförslaget i maj förra året och den revidering som
gjordes inför direktionens budget beslut i oktober 2013, som mer baserades på
antaganden om kostnadsförändringar enligt planeringsdirektiven.
Inom flera av verksamheterna finns potter för underhåll som utgör regleringsposter. Inom gatuverksamheten samt vatten och avlopp har anslagen för löpande underhåll minskats. Istället har potter för projekt efter igångsättningsmedgivande från direktionen tillskapats/utökats. Härigenom ges förutsättningar
för en bättre överblick och bättre möjligheter att styra om budgetmedel underlöpande år om verksamheten så kräver. Vidare budgeteras inom renhållningsverksamheten överskott/underskott. Skillnaderna i potterna samt de budgeterade överskotten/underskotten framgår nedan. Budgeterade potter för skador
och skadegörelse har med hänsyn till skadebilden sänkts något i Fagersta och
höjts något i Norberg.
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forts NVK § 57
Verksamheten åt Fagersta kommun

Vht
020025

103
103
242
242
251
252
712
731
751757
761

Verksamhetsfastigheter
Skador och skadegörelse
fastigheter totalt
Direktionen (oförutsett)
Direktionen (plan.u-håll
anslagsfinansierad vht)
Lokalgator (plan. u-håll
projekt)
Lokalgator (beläggn.u-håll)
Parker
Lekplatser och isbanor
Industrifastigheter
Bostadsverksamheten
Va-verksamheten

Budget 2015
Budget 2014
slutjusterad beslutad
Slutjusterad
kkr
kkr
kkr
29 250
28 780
28 675
1 800

2 055

2 000

Budget 2015
Budget 2014
slutjusterad beslutad
Slutjusterad
1 565
1 466
1 523
3 537
3 600
3 600

Renhållning
(budg.överskott+/
underskott-)

4 300

0

0

1 835
200
700
0
1 153
17 043

5 790
500
411
0
1 435
14 347

5 638
500
400
0
1 465
13 750

273

-190

-61

Verksamheten åt Norbergs kommun

Vht
020025
103
242
242
251
252
731
751757
761

Justerandes sign

Verksamhetsfastigheter

Budget 2015
Budget 2014
slutjusterad beslutad
Slutjusterad
kkr
kkr
kkr
7 229
9 348
7 266

Skador och skadegörelse
fastigheter totalt
Direktionen (oförutsett)
Lokalgator (plan. u-håll
projekt)
Lokalgator (beläggn.u-håll)
Parker
Lekplatser och isbanor
Bostadsverksamheten
Va-verksamheten
Renhållning
(budg.överskott+/
underskott-)
Utdragsbestyrkande

1 000

822

800

1 223
3 100

686
1 541

461
1 500

945
0
500
2 799
5 612

947
0
411
1 559
4 753

925
0
400
1 698
4 341

207

-39

48
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Skickas till:
Akten
Kamreren
Samtliga avdelningschefer
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NVK § 58
Dnr. 2015.107
346

Va-taxa Fagersta kommun fr o m 2015-10-01, förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter
Gatuavdelningen vid NVK föreslår i skrivelse 2015-03-17 justeringar i va-taxan
tillsammans med bilaga att gälla fr o m den 1 oktober 2015. Förslaget jämte
motiven härför sammanfattas nedan.
1. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 %.
Anläggningsavgiften 2014 för typhus A respektive B (en definierad villa respektive ett definierat hyreshus) i Västmanlands län jämte Smedjebacken, Avesta
och Ludvika framgår av nedanstående sammanställning.
Heby
Skinnskatteberg
Surahammar
Hallstahammar
Norberg
Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Smedjebacken
Avesta
Ludvika

Typhus A (villa)
112 814
37 500
43 225
58 578
73 366
132 304
77 750
80 698
88 504
155 000
139 000
114 750

Typhus B (hyreshus)
330 556
247 500
113 350
207 820
279 754
173 250
340 250
314 274
368 504
1 131 500
422 500
277 020

Fagersta kommun har härefter höjt anläggningsavgiften med 5 % från den 1
januari och med ytterligare 8 % från den 1 februari 2015. Den täcker ändå inte
kommunens genomsnittliga självkostnad.
2. De fasta avgifterna för diverse tjänster enligt § 16 i taxan (såsom nedtagning
och uppsättning av vattenmätare, avstängning och påsläpp av vattentillförsel,
montering och demontering av strypbricka, undersökning av vattenmätare,
byte av sönderfryst vattenmätare och förgävesbesök) föreslås höjas med 2,9
%, vilket bedöms motsvara kostnadsökningarna för dessa.
3. Förslaget innebär i övrigt oförändrad brukningsavgift.
Justerandes sign
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forts NVK § 58
Kostnadsökningarna 2015 bedöms bli i storleksordingen 1,8 % på årsbasis.
Försäljningsvolymen minskade med 5,8 % 2014 och bedöms minska med ytterligare 1 % under 2015. Mot bakgrund av sedan tidigare balanserade överskott
förslås att brukningsavgiften lämnas oförändrad, förutom för diverse tjänster
enligt § 16.
Direktionens beslut
Föreslå kommunstyrelsen i Fagersta kommun överlämna ärendet till kommunfullmäktige i Fagersta kommun med hemställan att kommunfullmäktige beslutar
Anta förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa för Fagersta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr o m 201510-01.
_____

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen, Fagersta
Gatuchefen
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NVK § 59
Dnr. 2015.106
346

Va-taxa Norbergs kommun fr o m 2015-10-01, förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter
Gatuavdelningen vid NVK föreslår i skrivelse 2015-03-17 justeringar i va-taxan
tillsammans med bilaga att gälla fr o m den 1 oktober 2015. Förslaget jämte
motiven härför sammanfattas nedan.
1. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 10 %, då denna
inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga självkostnad vid upprättande
av förbindelsepunkt.
Anläggningsavgiften 2014 för typhus A respektive B (en definierad villa respektive ett definierat hyreshus) i Västmanlands län jämte Smedjebacken, Avesta
och Ludvika framgår av nedanstående sammanställning.
Kommun
Heby
Skinnskatteberg
Surahammar
Hallstahammar
Norberg
Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Smedjebacken
Avesta
Ludvika

Typhus A (villa)
112 814
37 500
43 225
58 578
73 366
132 304
77 750
80 698
88 504
155 000
139 000
114 750

Typhus B (hyreshus)
330 556
247 500
113 350
207 820
279 754
173 250
340 250
314 274
368 504
1 131 500
422 500
277 020

Fagersta kommun har härefter höjt anläggningsavgiften med 5 % från den 1
januari och med ytterligare 8 % från den 1 februari 2015. Norbergs kommun
har höjt anläggningsavgiften med 5 % från den 1 januari 2015. Den täcker
ändå inte på långt när kommunens genomsnittliga självkostnad.
Det allmänna ledningsnätet är inte utbyggt med allmänna ledningar inom
verksamhetsområdet, där fastighetsägarna inte tidigare påkallat anslutning.
Förändringar i lagstiftningen och rättspraxis har skärpt kraven när allmän vaanläggning ska byggas ut.
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forts NVK § 59
Kostnaden för att förse enskilda hushåll med allmänt vatten och avlopp är i
många fall betydligt högre än kostnaden för att anlägga enskilda anläggningar
där så är möjligt. Kraven på att få ansluta till allmän va-anläggning har ökat under senare tid efter det att miljö- och byggnadsnämnden skärpt tillsynen. Av
naturliga skäl önskar fastighetsägarna den lösning som blir billigast för dem
själva och i många fall är kommunens anläggningsavgift lägre än kostnaden för
att bygga en egen anläggning och ger dessutom en ökad trygghet.
Som framgår av sammanställningen ovan varierar anläggningsavgifterna kraftigt
mellan kommunerna. Enligt rättspraxis får en kommun ha en taxa som högst
motsvarar en genomsnittlig självkostnad. Under vissa förutsättningar finns möjlighet att ha en särtaxa för områden med stora kostnader för anslutning. Någon
sådan särtaxa har aldrig förekommit i Norbergs kommun. Kost-naden för att
upprätta en förbindelsepunkt varierar främst beroende på närheten till närmaste
allmänna ledning, topografin och förekomsten av berg. Kostnadstäckningen är
vidare till stor del beroende av för hur många ändamål förbindelsepunkt upprättas. Täckningsbidraget är normalt minst om kommunen drar fram enbart
spillvatten och inte samtidigt även vatten och dagvatten.
Va-anslutningar som inte ger kostnadstäckning innebär att medel måste omfördelas från underhåll om kommunen inte skattefinansierar merkostnaden, något
som inte varit aktuellt. Det bristande täckningsbidraget har under lång tid inte
varit ett stort problem på grund av att nybyggnation i princip inte förekommit
och fastighetsägarna inte visat någon större vilja att bygga om sina avloppsanordningar. Miljö- och byggnadsnämndens skärpta tillsyn mot enskilda fastighetsägare med bristfälliga enskilda avloppsanordningar de senaste åren har dock
inneburit att frågan hamnat ett annat läge.
Genom att höja anläggningsavgiften förbättras täckningsbidraget och lättar
trycket på att anordna kommunal va-anslutning.
NVK har idag ett åläggande att utreda förutsättningarna för att ansluta Bjurfors
till allmän va-anläggning Utredningen ska vara klar före sommaren. NVK bedömer att kostnaden kommer att bli väsentligt högre än vad anläggningsavgifterna täcker. NVK ser att även andra områden kan komma ifråga för utbyggnad
av allmän va-anläggning.
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forts NVK § 59
2. Den fasta och rörliga avgiften i § 16 för tankning av vatten ur tankningsstation föreslås höjas med 2,9 % i enlighet med kostnadsökningen för denna
typ av tjänst. De fasta avgifterna för diverse tjänster i övrigt enligt § 16 i
taxan (såsom nedtagning och uppsättning av vattenmätare, avstängning och
påsläpp av vattentillförsel, montering och demontering av strypbricka,
undersökning av vattenmätare, byte av sönderfryst vattenmätare och förgävesbesök) föreslås sänkas med ca 1 % i syfte att erhålla samma prisnivå i
både Fagersta och Norberg.
3. Förslaget innebär en höjning av övriga brukningsavgifter med 2,8 %.
Kostnadsökningarna 2015 bedöms bli i storleksordningen 1,8 % på årsbasis.
Kommunfullmäktiges uttalade viljeinriktning, att brukningstaxan under några år
skall höjas med en procentenhet mer per år än kostnadsökningarna för att tillskapa ökade underhållsmedel, har beaktats i förslaget.
Förslaget innebär att den fasta avgiften höjs från 4 931 kr till 5 069 kr per år.
Rörliga förbrukningsavgiften höjs från 27,34 kr till 28,11 kr per m³.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 732 kr till 1 780 kr per år.
Tomtyteavgiften höjs från 243 kr till 250 kr per år och varje påbörjat 100-tal kvm
tomtyta.
För typhus A, en normalvilla med en våningsyta på 150 m2, en tomtyta på 800 m2
och en vattenförbrukning på 150 m³/år, innebär förslaget en höjning av brukningsavgiften med 302 kr, från totalt från 10 764 till 11 066 kr för ett år.
Ärendet diskuteras ingående.
Lars Persson (PNF) yrkar på att va-taxan lämnas oförändrad fram till 2016-1001 i förhoppning att en taxa baserad på självkostnad då kan införas.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till va-taxa Norbergs
kommun och Lars Perssons (PNF) yrkande enligt ovan.
Ordföranden finner bifall till förvaltningens förslag till va-taxa Norbergs kommun.
Direktionens beslut
Föreslå kommunstyrelsen i Norbergs kommun överlämna ärendet till kommunfullmäktige i Norbergs kommun med hemställan att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa för
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forts NVK § 59
Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr o m
2015-10-01.
.
_____
Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen, Norberg
Gatuchefen

Reservation
PNF reserverar sig för den föreslagna höjningen av va-taxan. PNF kan påvisa
att va-taxan för innevarande år mer än väl täcker kostnaderna enligt lagstiftningen om affärsverksamhet till självkostnad. 2014-12-31 var resultatutjämningsfonden knappt 5,7 Mkr.
Då PNF:s yrkande på att va-taxan lämnas oförändrad inte har vunnit direktionens gillande, kan vi, inom ramen för NVK:s direktion, bara uttrycka vårt beklagande och reservera oss mot beslutet.
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NVK § 60
Dnr. 2015.102
043

Prislista för återställningsarbeten i eller på allmän platsmark
inom Fagersta respektive Norbergs kommun, utförda av NVK
Gatuchefen redogör i skrivelse samt bilaga 2015-03-13 för ärendet.
NVK har en av direktionen antagen prislista för återställningsarbeten efter
grävning i kommunal mark, som NVK utför efter beställning åt i första hand
tele- och elnätsägarna. Prislistan bygger på fasta priser som Telia och några
kommuner i mellansverige var överens om runt år 2000 kompletterad med
NVK:s självkostnadsbaserade interntimprislista för sådana arbeten som inte
lämpligen kan utföras enligt fastprislistan. Prislistans fasta priser redovisas årligen genom indexuppräkning (E85, 241). Timpriser justeras motsvarande NVK:S
interntimpriser i Fagersta respektive Norberg.
Prislistan reviderades senast i mars 2015 och föreslås gälla fr o m 1 april 2015.
Direktionens beslut
Anta förslag till prislista för återställningsarbeten inom Fagersta och Norbergs
kommuner att gälla för återställningsarbeten utförda fr o m 1 april 2015.
_____

Akten
Gatuchefen
Berörda
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NVK § 61
Dnr. 2012.207
291
2014.121
041

Budget 2015, reviderad kalkyl Rosen 1, Mariaskolan, etapp 2,
underhållsåtgärder i samband med ombyggnad av befintlig
skola, driftprojekt 4428
Från fastighetsingenjören föreligger skrivelse 2014-02-24 i ärendet.
I samband med investeringsprojektet Mariaskolan, etapp 2 (investeringsprojekt
9860) har medtagits underhållsåtgärder beträffande ventilation, fönsterbyte,
renovering av golv i korridorer, renovering av personaldel i kök samt utvändig
målning av träytor. Projektet pågår under perioden 2014-2016.
Förbundschefen föredrar ärendet.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

Belopp

4090

3160

4428

10 000 000,-

4090

3160

4428

1 798 000,-

2015
4851
2016
4851
____
Skickas till:
Akten
Kamreren
Fastighetsingenjören
Justerandes sign
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NVK § 62
Dnr. 2014.121
041
2014.256
293

Budget 2015, angående ombyggnad av Norrbyplan 3, Floravägen 4, till boende för ensamkommande flyktingbarn
Från förbundschefen föreligger en skrivelse daterad 2015-03-18 i ärendet.
NVK har genom förbundschefen i skrivelse den 3 februari 2015 begärt att
kommunen tar ställning till igångsättningsmedgivande till ombyggnad av
Norrbyplan 3 för kalkylerade 8,6 Mkr enligt följande.
1. Lämnar igångsättningsmedgivande till projektet med kalkyl enligt ovan.
2. För det fall igångsättningsmedgivande medges besluta om utökning av
den investeringsram som NVK disponerar med 8,6 Mkr eller avvakta
med beslutet om finansiering tills anbuden inkommit. Ett beslut om
finansiering förordas då det innebär att projektet kan komma igång tidigare om investeringsutgiften efter anbudsinfordran håller sig inom det
belopp finansieringsbeslutet anger.
Ombyggnaden är inte finansierad i 2015 års investeringsbudget på annat sätt än
att 2 000 000 kr anvisats i kommunstyrelsens investeringsbudget, baserat på en
grov kostnadsuppskattning att en ombyggnad av halva byggnaden för ensamkommande flyktingbarn skulle kosta mot de förutsättningar som diskuterades
inför köpet av fastigheten. Förutsättningarna har härefter väsentligen förändrats. Nu är hela byggnaden aktuell och ombyggnaden väsentligt mer omfattande.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2015 medge NVK igångsättningsmedgivande för anbudsförfarande.
Anbuden har kommit in och fastighetsavdelningen begär nu hos direktionen
igångsättningsmedgivandeför ombyggnaden för enligt reviderad kalkyl
6 670 540 kronor.
Förbundschefen har tills vidare stoppat upphandlingen, då det inte är lämpligt
att tilldela någon entreprenaden innan det finns finansieringsbeslut och igångsättningsmedgivande för genomförande av ombyggnaden. NVK begär därför
att kommunen tar beslut om finansiering av ombyggnaden.
Ärendet avses lyftas parallellt i direktionen med förslag till beslut att
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1. Lämna igångsättningsmedgivande under förutsättning av att kommunen
medger finansiering
2. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och handla upp
entreprenaden så snart kommunens beslut om finansiering föreligger.
Direktionens beslut
Lämna igångsättningsmedgivande under förutsättning av att kommunen medger finansiering.
Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och handla upp
entreprenaden så snart kommunens beslut om finansiering föreligger.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Kommunstyrelsen, Fagersta
Fastighetschefen
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NVK § 63
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7244,
Källan 5, Källgården, Norbergs kommun, byte värmesystem
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-03-13 i ärendet.
Befintligt radiatorsystem är gammalt och hårt angripet av rost vilket gör att det
finns stor risk för läckage med vattenskador som följd.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id
2851

Akt

Till
Id

Akt

4090

1262

7244

____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Fastighetschefen
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NVK § 64
Dnr. 2014.121
041
2014.175
293

Budget 2015, investeringsprojekt avseende ombyggnad av
Björkängens tillagningskök
Från förbundschefen föreligger en skrivelse daterad 2015-03-18 i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 november 2014, KF § 93, att bl.a. att
anvisa en investeringsram på 11 600 000 kr med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare. Vidare angavs att Björkängens kök ska prioriteras. Dessutom 200 000 kr för skolgård.
Inför budgetprocessen anförde NVK att Björkängens kök bör planeras in redan
2015, fastän den inte varit med i flerårsplanen i avvaktan på resultatet av en
utredning om kommunala kök, som verksamheten skulle låta utföra.
Vid budgetberedningen anförde NVK vidare att Norbergs kommun gjort en
köksutredning och att Björkängens kök blir kvar och behöver byggas om snarast. Idag finns en uppskattning av kostnaden till ca 10 000 000 kr exkl. ny ventilation (som är ett separat projekt). En grovprojektering för att kunna göra en
kalkyl pågår. En preliminär kalkyl kan bli klar i slutet av september.
Kommunen har för investeringar 2015 sagt att Björkängens kök ska prioriteras.
NVK har den 4 november meddelat socialchefen en uppskattad kostnad på ca
13 000 000 kr inkl. ny ventilation. NVK har vid projekteringen kommit fram till
att ventilationen av kostnadsskäl lämpligen byggs om samtidigt med köket i
övrigt. För ombyggnad av ventilationen har NVK angett 6 000 000 kr i förslag
till budget 2016, där man totalt äskat 33 850 000 kr (16 000 000 kr för ROTinvesteringar och 17 850 000 för övriga investeringar) och fått en ram på
11 600 000 kr.
När projekteringen var klar frågade undertecknad den 12 januari kommunstyrelsens ordförande om NVK ska begära in anbud och få en mer exakt siffra
eller invänta finansieringsbeslut med risk för att ärendet måste upp till kommunfullmäktige ytterligare en gång om kalkylen inte håller. Kommunstyrelsens
ordförande meddelade att anbud ska begäras.
Anbuden har nu kommit in och projektet hamnar enligt reviderad kalkyl på
15 200 000 kr. Tre anbud har inkommit och NVK bedömer att priset är rätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2015-03-26

Sida

18 (39)

forts NVK § 64
Enligt NVK:s uppfattning är det inte lämpligt att ta hela investeringsbudgeten i
anspråk för att delfinansiera ombyggnaden av Björkängens kök. Åtminstone en
miljon kr bör kunna disponeras för andra åtgärder. Det återstår således enligt
NVK:s önskan att finansiera åtminstone 4 600 000 kr till.
Undertecknad har tillsvidare stoppat upphandlingen och NVK begär därför att
kommunen tar ställning till följande.
1. Lämna igångsättningsmedgivande till projektet med kalkyl enligt ovan.
2. För det fall igångsättningsmedgivande medges besluta om utökning av den
investeringsram som NVK disponerar.
Ärendet avses lyftas parallellt i direktionen med förslag till beslut att
1. Lämna igångsättningsmedgivande under förutsättning av att kommunen
medger finansiering.
2. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och handla upp
entreprenaden så snart kommunen beslutat om finansiering.
Direktionens beslut
Lämna igångsättningsmedgivande under förutsättning av att kommunen 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 65
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7758,
reningsverket Persbo, Norberg, byte av styrprocessor samt
display på centrifug för slamavvattning
Från enhetschefen va-enheten föreligger skrivelse 2015-03-12.
Behovet föreligger på grund av reservdelsbrist.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

2482

4080

2530

7758

____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Enhetschefen va-enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
100 000,-

Sida

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
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NVK § 66
Dnr. 2014.121
041

Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7759,
reningsverket Persbo, Norberg, uppgradering av överordnat
system för styrning och övervakning på reningsverket samt
yttre stationer
Från enhetschefen va-enheten föreligger skrivelse 2015-03-12.
Direktionens beslut
Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet.
Projektet finansieras enligt följande:
Från
Id

Akt

Till
Id

Akt

2482

4080

2530

7759

____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Enhetschefen va-enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Belopp
150 000,-
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NVK § 67
Dnr. 2013.141
041

Budget 2014, slutredovisning, investeringsprojekt 9870, Hedkärra 12:2, Hedkärra ridanläggning, Fagersta, värmehytter för
ridskoleverksamheten
Från fastighetschefen föreligger skrivelse 2015-01-16.
Kalkylen för investeringsprojektet var beräknad till 400 000 kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om 158 277 kronor vilket är 241 723 kronor
lägre.
Det planerades att bygga två värmehytter men det bestämdes under projektets
gång att det räckte med en. Vidare förelåg inga oförutsedda kostnader.
Direktionens beslut
Slutredovisningen godkänns.
_____

Skickas till:
Akten
Kamreren
Fastighetschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 68
Dnr. 2015.077
115

Val av ledamot och ersättare till handikapprådet, Fagersta
Ärendet bordlades vid direktionens sammanträde 2015-02-26, NVK § 49.
Direktionens beslut
Utse Elenor Wikman (S) till ordinarie och Shiro Biranvand (V) till ersättare i
handikapprådet, Fagersta kommun.
_____

Skickas till:
Akten
Handikapprådet
Eleonor Wikman
Shiro Biranvand

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 69
Dnr. 2014.354
115

Val till kommunala pensionärsrådet, Norbergs kommun
Från kommunstyrelsen i Norberg föreligger begäran om fyllnadsval av en ordinarie ledamot till kommunala pensionärsrådet.
Direktionens beslut
Utse Sten Nordström (S) till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet i
Norbergs kommun.
_____

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen, Norbergs kommun
Sten Nordström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 70
Dnr. 2014.383
009

Motion om att iordningsställa gamla simbadet i Västanfors
Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun föreligger rubricerad
motion från Dick Helsing (M) för yttrande.
Gatuchefen redogör i skrivelse 2015-03-09 för ärendet.
På 40-talet stängdes simbadet i Västanfors för att hälsovårdsmyndigheterna
ansåg att vattenkvalitén i Strömsholms kanal inte var tillräckligt god. Sedan dess
har vattenkvalitén förbättrats och det finns i nuläget flera bad inom Fagersta
kommun som årligen fylls av badgäster t ex Ängelsbergsbadet. Man har också
på senare tid byggt en badplats i Sjöhagen som inte ligger mer än 1,3 km från
simbadet.
Läget på simbadet är bra. Kopplingen mellan båthamnen, simbadet, hembygdsgården och slussarna skulle gestaltningsmässigt lyfta infarten till Fagersta från
söder.
Närheten till badplats skulle öka närliggande bostadsområdens och Fagerstas
attraktionskraft, både för den som redan bor här och för den som funderar på
att flytta hit.
Provtagning av vattnet har utförts under sommaren 2014. Detta visade att vattnet är tjänligt som badvatten. Dock är det troligt att det finns miljöfarliga ämnen i bottensediment vid gamla sågområdet. Vid stora flöden bräddar också
huvudavloppsledningen vid förlängningen av Allévägen på sågområdet. Bräddningen sker uppskattningsvis 0-1 gång/år. Bräddningen ligger uppströms det
tänkta badområdet.
Reningsverket vid Uggelbo har ”beroende på vind” stundtals problem med
lukt. Problemet har på senare år blivit avsevärt mindre men finns fortfarande
kvar.
Tänkbara alternativ:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts NVK § 70
Alternativ 1
Nya bryggor
Ny sandstrand
Den eventuella bräddningen av avloppet hanteras så att badplatsen stängs av
när flödena är så stora att det bräddar
Ny parkering byggs
Kostnad ca 600 000 kronor.
Alternativ 2
Nya bryggor
Ny sandstrand
Bräddning flyttas nedströms simbadet och förs ut i strömfåran
Ny parkering byggs
Detta skulle även medföra större utvecklingsmöjligheter för sågområdet.
Förslaget kräver ytterligare utredning kring nivåer för bräddning för att säkerställa funktionen.
Kostnad ca 1 600 000 kronor.
Underhållskostnader
Gatuavdelningen har redan idag gräsklippning och tömning av sopor på simbadet. Parkeringsytor undantas från vinterväghållning.
Återstående underhållskostnad ca 50 000 kronor/år.
I kostnaderna finns inte kiosk medräknad.
Gatuavdelningen förordar alternativ 2.
Förbundsdirektionen föreslås tillstyrka motionen och föreslå att NVK får i
uppdrag att utreda frågan närmare och härtill även inhämta synpunkter från
miljö- och byggförvaltningen, länsstyrelsen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärendet diskuteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Direktionens beslut
Tillstyrka motionen i enlighet med gatuchefens skrivelse.
f
o _____
r
t
s
N
V
K Skickas till:
§ Akten
Kommunstyrelsen, Fagersta
7 Gatuchefen
0
D
i
r
e
k
t
i

Justerandes sign
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NVK § 71
Dnr. 2014.384
009

Motion om att i viss mån återställa Dalavägen
Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun föreligger rubricerad
motion från Göran Wiker (SD) för yttrande.
Gatuchefen redogör i skrivelse 2015-03-09 för ärendet.
Motionären yrkar på att vid centrumutveckling ska Dalavägens gamla sträckning beaktas och möjligheten med t ex tunnel eller ”flyover” vid COOP bör
utredas. Vidare yrkar motionären på att gamla torget görs till en livaktig handelsplats.
Alternativet flyover
- Med en lutning på 3,5 % på varje sida av COOP skulle bron bli minst 300 m
lång
- Bron skulle ansluta till befintlig marknivå någonstans vid Blomstervägen och i
andra änden, mitt för lekplatsen i Vilhelminaparken
- Bron skulle omfatta två körfält samt en gång- och cykelväg och skulle få en fri
brobredd på ca 11 m
Bron kostnadsuppskattas till ca 100 Mkr, förutsatt plattgrundläggning.
Alternativet tunnel
Själva tunneldelen under COOP skulle bli 120 m. Anslutningarna skulle bli
minst 150 m på varje sida, räknat mot ett horisontalplan. Kostnaden är avhängig de geologiska förutsättningarna, men kostnaden uppskattas grovt till 190
Mkr.
Gatuavdelningens bedömning:
Gatuavdelningen anser inte att förslaget – varken bro eller tunnel – ger en
tillräcklig stor kommunnytta i förhållande till kostnaden varför direktionen föreslås avstyrka motionen.
Gällande gamla torget så har gatuavdelningen svårt att bilda sig en uppfattning
om vad det skulle innebära med ”non-profitorganisationer”. Kommunaltekniskt
borde det dock inte vara något problem.
Ärendet diskuteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Direktionens beslut
Avstyrka motionen i enlighet med gatuchefens skrivelse.
_____

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen, Fagersta
Gatuchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 72
Dnr. 2014.323
009

Motion om återställande av dikade myrar
Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun föreligger rubricerad
motion från Göran Wiker (SD) för yttrande.
I motionen föreslås
• att en inventering ska göras över vilka dikade myrar som kan vara aktuella
för återställande
• att kontakter ska tas med olika myndigheter för finansiering av eventuella
åtgärder.
Motionären skriver att dikningar och torvtäkter gör marker torrare och då förstör våtmarkerna. Övergödning och varmare klimat bidrar också till det. Arbetet innebär att lägga igen dikena så att marken efter ett antal år läker.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har för närvarande ekologtjänsten vakant och därför har förvaltningen vid NVK efterfrågat och tagit del av
miljö- och byggförvaltningens förslag till remissvar innan det här yttrandet skrivits. NVK delar i stort miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter. Restaurering av utdikade våtmarker är en naturvårdsåtgärd som kan göra stor nytta,
både vad gäller att gynna växt- och djurliv och att minska växthuseffekten. Flera
länsstyrelser driver sådana projekt.
Fagersta kommun har relativt nyligen antagit ett naturvårdsprogram för perioden 2010-2025. I detta program är inte restaurering av utdikade våtmarker ett
särskilt prioriterat område. NVK är tveksam till om det är åtgärder kommunen
bör prioritera att finansiera som ett kommunalt naturvårdsprojekt. Frågan bör
prövas när kommunen bedömer att det är dags att revidera naturvårdsprogrammet.
Med stöd av ovan föreslås motionen avslås.
Direktionens beslut
Avslå motionen i enlighet med förbundschefens skrivelse.
Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen, Fagersta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 73
Dnr. 2014.324
009

Motion om byggande av skatepark i anslutning till fritidsgård
Pastejen vid Risbroskolan
Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun föreligger rubricerad
motion från Dick Helsing (M) för yttrande.
NVK har tidigare lämnat yttrande angående skatebowl i Vilhelminaparken.
Att ha två liknande anläggningar i en mindre ort som Fagersta anses orimligt.
NVK:s bedömning av en skatepark i Vilhelminaparken var att det är kommunaltekniskt möjligt men att det för med sig trafiksäkerhetsrisker och kan
komma att påverka gestaltningen av Vilhelminaparken negativt. NVK:s bedömning var då att man bör titta på alternativa lägen.
Den remitterade frågan gäller dock en skatepark i anslutning till fritidsgården på
Risbroskolans område. Kommunaltekniskt finns det inget som hindrar att man
bygger en skatepark på Risbroområdet. Dock visar erfarenheten att denna typ
av anläggning för med sig en ökad skadegörelse i området och bör vara på en
plats med mycket rörelse av människor. Detta bör beaktas.
Den samlade bedömningen är att Risbroområdet skulle vara en lämplig plats för
en skatepark, men att två anläggningar av liknande karaktär i Fagersta är orimligt.
Direktionens beslut
Avslå motionen i enlighet med gatuchefens skrivelse.

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen, Fagersta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 74
Dnr. 2015.103
309

Underhållsplan, gatuavdelningen
Gatuchefen redovisar förslag till underhållsplan för gatuavdelningen, Fagersta
och Norberg, för 2015.
Direktionens beslut
Rapporten godkännes.
_____

Skickas till:
Akten
Gatuchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2015-03-26

Sida

32 (39)

NVK § 75
Dnr. 2015.072
518

Remiss gällande framställan om hastighetsnedsättning på väg
743, Klackbergsvägen, Norberg
Utredningsingenjören vid gatuavdelningen redogör i skrivelse 2015-03-12 för
ärendet.
Arja och Gunnar Meller, boende och hållare av B & B-verksamhet på fastighet
med adress Klackbergsvägen 132, har hos Länsstyrelsen gjort en framställan om
att hastigheten på väg 743 ska sänkas till 50 km/timme. I första hand yrkas nedsättning i vägens sträckning mellan Klackberg och Grindbo och i andra hand
enbart förbi deras fastighet.
Länsstyrelsen har begärt ett yttrande av NVK över sökandens framställan.
Finns det skäl att sätta ned hastigheten på vägen i dess sträckning eller bara i
närheten av deras bebyggelse? Synpunkter önskas även gällande skyltsättningen
genom Klackbergs by.
NVK har besökt platsen. Vägen är skyltad med högsta tillåtna hastighet om 50
km/timme från infarten vid väg 68 och fram till bortom det sista huset i Klackbergs by strax efter skidbackarna. Därefter är skyltningen 70 km/timme över
korsningen Fraggvägen och förbi infarten till Kylsbovägen. Bortom Kylsbovägen är skyltsättningen 50 km/timme fram till Kastenhofsvägen.
Länsstyrelsen har undersökt gällande föreskrifterna för väg 743 och funnit att
bashastigheten om 70 km/timme gäller för hela dess sträckning. Det finns ingen lokal trafikföreskrift för 50-sträckan genom Klackberg.
Väg 743 är en smal statlig väg, cirka 5 m bred med asfaltsbeläggning. På sträckan väg 68 fram till korsningen Flänganvägen finns en separerad gång- och cykelväg. Asfaltsbeläggningen är bitvis i väldigt dåligt skick med stora gropar mellan Klackberg och Kastenhofsvägen.
Gatuavdelningens uppfattning är att bashastigheten om 70 km/timmen är en
förhållandevis hög hastighet på en så smal väg. Det är svårt för någon att hålla
den farten med tanke på alla gropar och möten med andra bilar. Trafikmängden
uppskattas dock vara låg och består av en del genomfart och boende på väg till
och från sina hem. Sikten för fordon på väg ut från sina fastigheter till vägen är
begränsad. Om bilar närmar sig dessa utfarter med en hastighet av

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts NVK § 75
70 km/timme utgör det en stor potentiell olycksrisk på grund av den begränsade sikten. Möten mellan bilar och oskyddade trafikanter och ridhästar på delar
av sträckan förekommer. Det kan då kännas otryggt för dem vid möten med
bilar som håller 70 km/timme.
Vad gäller frågan om hur skyltningen mellan väg 68 och Klackbergs by har
uppkommit har NVK ej kunnat hitta någon förklaring. Väg 743 är en statlig väg
ej inom genom tättbebyggt område vilket gör att Norbergs kommun ej kan
besluta om dess hastighet.
Förbundsdirektionen föreslås besluta:
Sökandens ansökan tillstyrks. Av trafiksäkerhetsskäl bör hastigheten sättas ned
till 50 km/timme på väg 743 för hela dess sträckning från väg 68 och fram till
en punkt 50 meter väster om Kastenhofsvägen.
Ärendet diskuteras.
Direktionen beslutar
Sökandens ansökan tillstyrks. Av trafiksäkerhetsskäl bör hastigheten sättas ned
till 50 km/timme på väg 743 för hela dess sträckning från väg 68 och fram till
en punkt 50 meter väster om Kastenhofsvägen.
_____

Skickas till:
Akten
Utredningsingenjören
Trafikverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVK § 76
Dnr. 2015.051
517

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Från Yngve Rigvald föreligger en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Enligt ansökan för inte Yngve Rigvald fordonet själv.
Förvaltningen har i skrivelse 2015-02-20 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
Yngve Rigvald

Justerandes sign
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NVK § 77
Dnr. 2015.014
115

Val till Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden 2015-2018
Komplettering av beslut fattat i direktionen 2015-01-29, NVK § 22 med att det
avses val av röstombud.
Direktionens beslut
Utse Shiro Biranvand (V) till röstombud och Stig Bergman (V) till ersättare i
Kolbäcksåns vattenförbund.
_____

Skickas till:
Akten
Kolbäcksåns vattenförbund
Shiro Biranvand
Stig Bergman

Justerandes sign
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NVK § 78
Delgivningsärenden

Justerandes sign

Datum

Från

Angående

2015-02-23

Fagersta kommun
Kommunfullmäktige

Internhyressänkning år 2015

2015-02-23

Fagersta kommun
Kommunfullmäktige

Reviderad internränta år 2015

2015-03-03

Fagersta kommun
Kommunstyrelsen

Uppdrag gällande planutveckling

2015-03-03

Fagersta kommun
Kommunstyrelsen

Utvärdering av checklista för jämställda beslut

2015-03-02

Norbergs kommun
Kommunfullmäktige

Utbyggnad av förskola

2015-03-02

Norbergs kommun
Kommunfullmäktige

Avsägelse av politiskt uppdrag, Gunilla Persson

2015-03-02

Norbergs kommun
Kommunfullmäktige

Fyllnadsval till NVK

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2015-03-26

Sida

37 (39)

NVK § 79
Övriga frågor
Eleonor Wikman (S) ställer fråga om tömning av bruna tunnor under sommarperioden.
Förbundschefen svarar på frågan.
Sten Nordström (S) önskar diskutera revisionsrapport avseende förbundschefens anställningsavtal.
Ärendet tas upp under egen punkt.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2015-03-26

NVK § 80
Rapporter
Förbundschefen rapporterar enligt följande:
-

lönerevision
verksamhetsövergång, Vafab
Vafab, tvist
fiberanslutning i Fagersta och Norberg
överläggningar med revisorer om bokslut 2014
presskonferens

Direktionens beslut
Godkänna rapporterna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

38 (39)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2015-03-26

Sida

39 (39)

NVK § 81
Revisionsrapport avseende förbundschefens anställningsavtal
mm
Sten Nordström (S) önskar diskutera revisionsrapporten avseende förbundschefens anställningsavtal m m som tillkännagivits vid en presskonferens tidigare
idag.
Sekreteraren samt gatuchefen lämnar sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

