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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Kommunhusets sessionssal klockan 17:30-19:50

Beslutande

Åsa Eriksson (S) §§ 1-14, Kent Persson (V), Gunilla Persson
(S), Lisa Bäckman (V), Linnéa Landerstedt (S), Putte
Dahlström (PNF), Mats Johansson (M), Tove Winqvist (S),
Fredrik Johansson (V), Stefan Vestling (-), Agneta
Wennerström (C), Sten Nordström (S), Annika Hedberg Roth
(S), Pratima Åslund (V), Olle Rahm (S), Lars Gustavsson
(PNF), Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask (S), Henrik
Dömstedt (V), Stig Holmberg (C), Åsa-Lena Vestling (SD),
Eva Pålsson (S), Pieternella van Beek (MP), Jimmy Koivisto
(V), Ann-Marie Andersson (L), Torsten Jansson (S), Arne
Pettersson (S), Jon Ashbourne (V)

Justeringsdatum

2018-02-02

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-15
Sara Dahlin

Ordförande

Sten Nordström (S)
Justerare

Henrik Dömstedt (V)
Ann-Marie Andersson (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Datum då anslaget sätts upp

2018-02-02

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunhuset

Datum då anslaget tas ned 2018-02-25

Underskrift

Sara Dahlin

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Närvarande ersättare

Justerare

Christer Hedberg (PNF)
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§1

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Val av justerare och tillkännagivande av tid för
protokollsjustering
Beslut
Kommunfullmäktige utser Ann-Marie Andersson (L) och Henrik
Dömstedt (V) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Till ersättare utses Arne Pettersson (S) och Stig Holmberg (C).
Justeringen äger rum den 2 februari 2018 klockan 16:00 hos
kommunsekreteraren.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§2

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§3

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Medborgarförslag – Aldrig ensam/alltid ensam?
Dnr NBGK 2018/0015

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inga-Stina Hesselius har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta en
”seniorgård”, en motsvarighet till ungdomsgård, där äldre kan träffas och
umgås på eftermiddagarna. Platsen hon föreslår är Resedans matsal.
Vid sammanträdet berättar Inga-Stina Hesselius om bakgrunden till sitt
medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Beslut om medborgarförslag gällande ökat
medborgarinflytande i beredning av motion och
medborgarförslag
Dnr NBGK 2017/0146

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat och
uppmanar nämnder och utskott att bjuda in förslagsställare till
sammanträdena.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson och Lennart Skansfors har lämnat in ett
medborgarförslag där de föreslår att kommunen antar en arbetsordning
som beskriver hur de som lämnar in medborgarförslag eller motioner ska
beredas möjlighet att få inflytande över hur förslaget slutligen ska se ut.
De föreslår inte att förslagsställaren har rösträtt i den politiska processen,
men att de ska komma till tals gällande hur förslaget ska uppfattas och
om det bifalls utformas enligt de ursprungliga idéerna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 december 2017, § 171

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(19)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§5

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Beslut om medborgarförslag om krav på
hästägare/ryttare att ta hand om hästarnas
avföring
Dnr NBGK 2017/0149

Beslut
Kommunfullmäktige att avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson och Lennarts Skansfors har den 10 april 2017 lämnat
in ett medborgarförslag där de föreslår att Norbergs kommun i sina
ordningsföreskrifter skriver in regler gällande att hästägare och ryttare
ska ta hand om hästarnas avföring när den hamnar på kommunens vägar
eller motionsslingor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 december 2017, § 172
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2017

Yrkanden
Stig Holmberg (C) och Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Stig Holmbergs (C) och Åsa
Erikssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller dem.

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Avfallstaxa 2018
Dnr NBGK 2017/0441

Beslut
Kommunfullmäktige antar avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa
att gälla från och med den 1 mars 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ett av målen med kommunalförbundet är samordning av verksamheten
där detta ger fördelar, exempelvis regelverk och avgifter för hämtning av
hushållsavfall. Arbetet med att samordna taxor för
medlemskommunerna kommer att ske i flera steg.
I föreliggande förslag till ny avfallstaxa har inga större förändringar gjorts
jämfört med gällande avgifter, förutom latrintaxan som ändrats enligt
nedan. Avgiften vid delade kärl har också beräknats annorlunda vilket
ger en liten sänkning för de abonnenter som delar kärl. I förslaget har
några avgifter som inte används tagits bort och i övrigt är det formella
ändringar.
Taxan för latrinhämtning berör endast ett fåtal kunder och denna bör
bära sina egna kostnader. Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning
i Norberg innebär det att avgiften för hämtning sänks något. Dessutom
införs möjligheten att ha abonnemang för latrinhämtning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 december 2017, § 179
Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2017
Förslag till avfallstaxa 2018

Kopia till:
Akten
Vafab kommunalförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Policy för Huskurage
Dnr NBGK 2017/0262

Beslut
Kommunfullmäktige antar policyn om huskurage samt ger Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund i uppdrag att tillse att policyn
tillämpas i kommunala fastigheter.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
uppmana även privata hyresvärdar i Norberg att tillämpa Huskurage.

Sammanfattning av ärendet
Huskurage är en ideell förening som arbetar med våldsprevention. De
har tagit fram en policy som uppmuntrar och stöttar grannar att visa
omtanke och omsorg vid oro eller misstanke om att någon far illa eller
utsätts för våld i hemmet. Policyn är kostnadsfri och antas av
bostadsrättsföreningen, fastighetsägaren eller kommunen som helhet.
Den sätts sedan upp i aktuella trapphus samtidigt som information delas
ut till de boende innehållandes praktiska tips på åtgärder. I dagsläget har
tio kommuner antagit policyn.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, NVK, är informerade
om huskurage och ställer sig mycket positiva till ett
kommunövergripande antagande av policyn.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 december 2017, § 169
Information om Huskurage
Trappinformation om Huskurage

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
även uppmana privata hyresvärdar att tillämpa Huskurage.
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår bifall till Åsa Erikssons (S) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-01-29

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S)
tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Handläggning av skolskjutsar
Dnr NBGK 2017/0385

Beslut
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret och finansieringen för
skolskjutshandläggning från kollektivtrafikmyndigheten till barn- och
utbildningsutskottet i samband med att nytt avtal tecknas.

Sammanfattning av ärendet
Planeringen och handläggningen av skolskjutsar har legat på
Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) och varit en del av avtalet som
Norbergs kommun haft med KTM. När nu avtalet ska skrivas om kan
barn- och utbildningsförvaltningen tänka sig att ta över handläggningen.
Barn- och utbildningsutskottet äskar att motsvarande summa som idag
bekostar KTMs handläggare för planering av skolskjutsar förs över till
utskottet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 december 2017, § 177
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottet den 24 oktober
2017, § 87
Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017

Yrkanden
Kent Persson (V), Åsa Eriksson (S) och Tove Winqvist (S) föreslår bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Kent Perssons (V) med fleras
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Motion om utbildning om allmänna handlingar
Dnr NBGK 2018/0032

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om vikten av att
offentlighetsprincipen upprätthålls och föreslår därför att Norbergs
kommun genomför en utbildning om allmänna handlingar för
förtroendevalda och tjänstemän.

Beslutsunderlag
Motion

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Beslut om motion om byggnation vid Norens
strand
Dnr NBGK 2017/0169

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Norberg har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om möjlig bebyggelse vid Norens strand. Ärendet
har remitterats till Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd för
yttrande.
Sverigedemokraterna har på kommunfullmäktigemötet den 13 mars sett
skisser på möjlig bebyggelse vid Prostudden och dessa visar radhus samt
ett fåtal villor. Partiet anser att kommunen istället bör satsa på ett större
antal bostäder, företrädelsevis terrasslägenheter.
Vidare föreslår partiet att de fem iordningsställda tomterna vid Norens
västra strand ej längre ska vara till försäljning för en enbart fem villor
utan där bör istället byggas ett större komplex av terrasslägenheter som
kommunen kan hyra ut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 december 2017, § 173
Motion
Ordförandebeslut daterat den 21 november 2017

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Beslut om motion om garanti för motionärer att
vara delaktiga i beredningen av motioner
Dnr NBGK 2017/0361

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion om att stärka
motionärers roll genom att låta den som lämnat en motion få närvarooch yttranderätt när motionen tas upp i berörd styrelse, nämnd eller
utskott.
Motionens beslutsförslag är:
1. Att det införs som garanti att minst en aktuell motionär har närvarooch yttranderätt vid behandlingen av motionen ifråga i kommunens
nämnder och utskott.
2. Att det införs som garanti att minst en aktuell motionär har närvarooch yttranderätt vid hanteringen av motionen ifråga i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 december 2017, § 174
Motion
Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2017

Yrkanden
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår bifall till motionen.
Kent Perssons (V) föreslår avslag till motionen.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) ställer förslag om bifall till motionen
mot avslag till motionen och finner att motionen avslås.

Reservationer
Åsa-Lena Vestling (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Beslut om motion om att bilda en grupp som
förbereder ett yttrande till regeringen med
anledning av Bjurfors önskan om att byta
kommun
Dnr NBGK 2017/0410

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Om regeringen begär ett yttrande från Norbergs kommun i frågan om
Bjurfors önskan om att byta kommun utser varje parti i
kommunfullmäktige en representant till en grupp som arbetar fram ett
förslag till yttrande tillsammans med ledningskontoret.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunstyrelsen utser en grupp med representanter från alla partier i
fullmäktige som förbereder ett yttrande till regeringen gällande
Bjurforsbornas önskan om att byta kommun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 18 december 2017, § 175
Motion
Tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2017

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Information från samverkansorganen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges förtroendevalda som representerar kommunen i
samverkansorgan lämnar aktuell information.
Henning Bask (S) berättar att Norra Västmanlands utbildningsförbund
har haft direktion under dagen där beslut fattats om ny lednings- och
administrationsorganisation. Nu består ledningsgruppen av en
utbildningschef, tidigare kallad förbundschef, tre rektorer och en
utvecklingsledare. Volymen inom SFI och de olika
introduktionsprogrammen har ökat de senaste åren. Förbundet arbetar
med att ta fram en ny ersättningsmodell för verksamheten.
Annika Hedberg Roth (S) berättar att Norra Västmanlands
samordningsförbund som för diskussioner med de övriga två
samordningsförbunden i länet om att gå samman i ett länsförbund.
Frågan har utretts under ungefär ett år med bred inhämtning av
synpunkter. Ägarrepresentanterna har beslutat att de tre förbunden ska
kvarstå, men att ett arbete ska inledas för att samverka mer än idag för
att göra det bästa för personerna i sin verksamhet.
Sten Nordström (S) berättar att Fagersta kommun har börjat utreda att
bilda två fastighetsbolag, ett för verksamhetsfastigheter och ett för
bostadsfastigheter. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
påverkas av detta då förbundet har det ansvaret idag. Fagerstas
kommunfullmäktige har beslutat att sänka ramen för drift och underhåll
med 10 miljoner inför 2018 efter att budgeten är fastslagen. Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund har bedömt att de inte kan ta
hänsyn till den förändringen då den strider mot förbundsordningen.
Samtal förs mellan Norbergs och Fagerstas kommuner i frågan.
Byggnationen av idrottshallen går enligt plan både gällande tid och
kostnader.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Information från kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Odö (S), kommunstyrelsens ordförande, berättar att en översyn
av Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds förbundsordning
pågår. Den 28 november bjöds alla kommunfullmäktiges gruppledare in
till ett samtal om bostadssituationen i Norberg. Det är många
flerfamiljshus som är till salu i Norberg, bland annat i Bolagshagen.
Johanna Odö (S) har varit i kontakt med ägarna till fastigheten om
möjligheten för nyanlända att hyra bostäder där, vilket har varit positivt.
Tove Winqvist (S), ordförande i barn- och utbildningsutskottet berättar
att utskottet har gjort en undersökning av behovet av förskola på
obekväm tid. Behovet är inte så stort att verksamheten kan utökas
jämfört med idag. Förskola på obekväm tid erbjuds på Blåsippans
förskola. Tove Winqvist (S) läser upp det förväntansdokument som
skickats ut till alla vårdnadshavare till barn och elever i Norberg.
Förväntansdokumentet innehåller både information både om vad elever
och vårdnadshavare kan förvänta sig av skolan och förskolan, och vad
förskolan och skolan förväntar sig av elever och vårdnadshavare.
Annika Hedberg Roth (S), ordförande i socialutskottet, berättar om att
utskottet har arbetat med att ta fram åtaganden för att uppnå
kommunstyrelsens mål och kommunfullmäktiges vision för kommunen.
Ledningsgruppen för sociala sektorn har förändrats i och med att chefer
bytt jobb. Utskottet arbetar med att tillämpa det beslut som fattats om
att hemtjänstens personal ska arbeta 6,5 timme per dag men med full lön.
Utskottet utreder med anledning av ett medborgarförslag hur matlådor
till personer med hemtjänst ska distribueras.
Johanna Odö (S) har träffat lokala företagare om att starta en
centrumförening, vilket kommer att bildas. Centrumföreningen ska
bland annat stötta varandra i att anordna evenemang som exempelvis
marknader.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Information om nya kommunallagen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunsekreteraren går igenom de förändringar som den nya
kommunallagen innebär.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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