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Sammanträdesdatum
2013-03-04

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 4 mars 2013,
17.30-18.30

Beslutande

Kent Persson (V), ordförande, Kenneth Östberg (S), Åsa
Eriksson (S), Christer Filipsson (FP), Gunilla Persson (S),
Pratima Åslund (V), Henning Bask (S), Sven Bergman (M), Majja
Neverland (V), Inga-Stina Hesselius (S), Mikael Ladman (S),
Mats Guss (FP), Monica Karlsson (M), Marie-Louise Murray
(FP), Arne Pettersson (S), Mattias Björlestrand (C), Nancy Ibarra
(V) Torsten Jansson (S), Ulf Olofsson (C), Fredrik Johansson
(V), Gunnar Tiger (S), Elizabeth Pettersson (S) §§ 4-21, Ingrid
Falquist (S), ersättare, Björn Larsson Björnberg (S), ersättare,
Linnéa Landerstedt (S), ersättare, Kjell Karlsson (MP), ersättare,
Agneta Wennerström (C), ersättare

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Tove Winqvist, kommunsekreterare,
Pieternella van Beek (MP), ersättare

Justerare

Majja Neverland (V), Ulf Olofsson (C)

Justeringsdatum

Tisdagen den 12 mars 2013

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-20
Tove Winqvist

Ordförande

Kent Persson
Justerare

Majja Neverland, Ulf Olofsson
ANSLAG/BEVIS
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§1

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Ny ledamot/ersättare i fullmäktige
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige från och
med den 29 januari 2013 till och med den 31 oktober 2014. Ny ledamot i
fullmäktige är Torsten Jansson (S) och ny ersättare är Jenny Larsson
Björnberg (S).

Kopia till:
Torsten Jansson
Jenny Larsson Björnberg
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§2

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Inkomna medborgarförslag
Dnr 2013.0032.914

Sammanfattning av ärendet
Lars Gustavsson har inkommit med ett medborgarförslag om att flytten
av Kärrgruvans skola stoppas och åtgärdas med förnyad utredning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 1 mars 2013.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och att fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i
ärendet.

Beslut
Fullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och beslutar överlåta till kommunstyrelsen att besluta i
ärendet.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Lars Gustavsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§3

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda
Dnr 2011.0095.900

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har tillsammans med assistenter från förvaltningarna
fått i uppdrag att revidera bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda som gäller sedan den 1 januari 2007 efter beslut i
kommunfullmäktige § 207/06.

Beslutsunderlag
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 2007-01-01
Reviderade bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda den 15
februari 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 1

Beslut
Fullmäktige antar förslag till reviderade bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda med ändringarna under punkt 9a, § 8 samt § 11 ska det stå
ordföranden istället för kommunalrådet. Även ändra ordet utgå till utge samt
under § 11 ändra från till barn och istället skriva för barn.

Kopia till:
Personalsektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(26)

Sammanträdesprotokoll
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§4

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Flytt av Kärrgruvans skola
Dnr 2012.0151.611

Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsutskottet beslutade på sammanträdet den 29
oktober 2012 att grundskoleverksamheten i Kärrgruvans skola flyttar ner
till centrala Norberg från och med läsåret 2013/2014.
Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott på
sitt sammanträde den 28 november 2012 följande:
1. Allmänna utskottet hemställer att barn- och utbildningsutskottet
till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2013 redovisar
förslag till beslut avseende verksamheterna i Kärrgruvans skola.
2. Utskottets beslutsunderlag till kommunstyrelsen bör minst avse
konsekvenser för pedagogik, ekonomi, förskola, eventuell
friskola samt påverkan på samhällsservice.
Kommunstyrelsen har beslutat att grundskoleverksamheten i
Kärrgruvans skola flyttas till centrala Norberg från och med läsåret
2013/2014

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen den 21 januari 2013
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 21 januari 2013, § 6
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 2

Beslut
Fullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens beslut.
Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§5

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Utveckling av Mimerlavsområdet
Dnr 2010.0139.860

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens uppdrag den 3 juni 2012 § 39, har en arbetsgrupp
utsedd av kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, (KIFU) den 9 februari
2011 § 7, utrett utformningen av en framtidsplan för Mimerlavsområdet.
Gruppen har träffat ett antal institutioner, föreningar, grupperingar och
privatpersoner som haft idéer och synpunkter på användningen av
Mimerlavsområdet.
Utredningen har sammanställt dessa idéer och synpunkter,
Mimerlavsområdets historik, tidigare politiska beslut angående området
samt kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens egna erfarenheter av
förvaltning och arrangemang i Mimerlavsområdet.
Kommunstyrelsen beslutade att ändra arbetsgruppens förslag till
organisation och beslutade att allmänna utskottet ska vara det utskott
som är beslutande i frågor som rör användandet av Mimerlavens
grundkapital. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet är styrgrupp som
biträds av förvaltningen.

Beslutsunderlag
Framtidsplan för Mimerlavsområdet Kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens protokoll den 13 december
2012, § 66
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 6

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-03-04

§ 5 (forts)
Yrkanden
Gunilla Persson (S) yrkar ändring under punkt 2 till:
Finansiering av framtidsplanen för Mimerlavsområdet antas enligt förslag
men med tillägget att då medel av grundkapitalet, upp till 50 %, av
Mimerlavens fonderade medel används ska minst 50 % av
totalkostnaderna finansieras via externa medel.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag under
punkt 1 och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på Gunilla Perssons yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Perssons yrkande.

Beslut
Fullmäktige beslutar att:
1. Avsiktsförklaring, vision och mål antas enligt förslaget till
framtidsplan för Mimerlavsområdet.
2. Finansiering av framtidsplanen för Mimerlavsområdet antas
enligt förslag men med tillägget att då medel av grundkapitalet,
upp till 50 %, av Mimerlavens fonderade medel används ska
minst 50 % av totalkostnaderna finansieras via externa medel

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Svar på motion om Bildande av Estetiskt råd
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behandlade den 7 maj 2012 § 35, en motion om
Bildande av estetiskt råd och beslutade att ”ärendet återremitteras på
grund av bristande beslutsunderlag”. Kopia skickades till Kultur-, idrottsoch fritidsutskottet för åtgärd.
Med anledning av ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti
20012 och kommunens samt kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
minskade resurser så föreslås att ett estetiskt råd inte inrättas och att
möjlighet i stället finns att sammankalla en informell referensgrupp då
behov uppstår.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 9 november 2010
Tjänsteskrivelse Ledningskontoret den 28 februari 2012
Tjänsteskrivelse Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen den 27
november 2012
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll dem 13 december 2012,
§ 72
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 7

Beslut
Fullmäktige beslutar att:
1. Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet bildar, då behov uppstår, en
informell referensgrupp i estetiska frågor främst rörande
miljöerna i och kring centrala Norberg.
2. Motionen anses därmed vara besvarad.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9(26)
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§7

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Utvärdering av den nya politiska organisationen
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 2 maj 2012, § 54 om
ett uppdrag till ledningskontoret att under 2012 göra en enklare
utvärdering av den nya politiska organisationen med utgångspunkt i
anvisningar från ordförandegruppen om vad som ska utvärderas.
Kommunstyrelsen tar del av utvärderingen och föreslår fullmäktige att ta
del av utredningen.

Beslutsunderlag
Utvärdering från ledningskontoret den 20 december 2012
Ledningskontorets skrivelse den 20 december 2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013, § 12
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 10

Beslut
Fullmäktige tar del av utvärderingen.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Revidering Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds förbundsordning, eget
kapital
Dnr 2012.0121.170

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseordförande-gruppen (KSO-gruppen) har den 26
november 2012 rekommenderat respektive medlemskommun att göra
följande förändring av SDR:s förbundsordning paragraf 16:
16 §
Kostnadstäckning
Kostnaderna för Förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Årets resultat skall balanseras över i ny räkning. Medlemmarna har
enligt lag ekonomiskt ansvar för Förbundets förbindelser. Underskott
ska behandlas enligt kommunallagen 8 kap.5 §. Skulder enligt 8 kap.
23 § ska täckas av respektive medlemskommun efter dess redovisade
andel av skulden. I praktiken innebär detta att ett positivt resultat
(förändring av eget kapital) får kan få behållas av Förbundet. Vid ett
negativt resultat (förändring av eget kapital) skall Förbundet täcka
detta tills det egna kapitalet är förbrukat. Därutöver skall
förbundsmedlemmarna täcka upp resten av det negativa resultatet.
Kostnaderna skall fördelas så att Avesta kommun svarar för 49,2 %,
Hedemora kommun 23,6 %, Fagersta kommun 19,5 % och Norbergs
kommun 7,7 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 28 januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 11

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-03-04

§ 8 (forts)
Beslut
Södra Dalarnas Räddningstjänstsförbundsordning § 16 ändras enligt
förslag från KSO-gruppen.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Fagersta kommun
Avesta kommun
Hedemora kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§9

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Revidering Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds förbundsordning,
styrning och inflytande
Dnr 2012.0121.170

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har på förslag av Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund (SDR) föreslagit fullmäktige att
förbundsordningen § 9 kompletteras med innehåll som medger möjlighet
för ledamot i medlemskommuns kommunfullmäktige att ställa frågor
och interpellationer till direktionen.

Beslutsunderlag
SDR, direktionens protokoll den 31 maj 2012, § 22
Allmänna utskottets protokoll den 31 oktober 2012, § 138
Kommunstyrelsens protokoll den 19 november 2012, § 170

Beslut
Revideringarna i § 9 i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
förbundsordning godkänns enligt förslag.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Fagersta kommun
Avesta kommun
Hedemora kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 10

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Begränsning av det egna kapitalet i Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund
Dnr 2012.0048.170

Sammanfattning av ärendet
Enligt § 16 i gällande förbundsordning får förbundet behålla ett positivt
ekonomiskt resultat för verksamhetsår. Resultatet läggs i det egna
kapitalet som ökar med motsvarande belopp. Underskott täcks på
motsvarande sätt upp av befintligt eget kapital som då minskar med
motsvarande belopp.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att det egna kapitalet för Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) begränsas till ett belopp
motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013 § 11
Ledningskontorets skrivelse den 9 januari 2013
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund direktionens protokoll den 18
oktober 2012, § 33
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 12

Beslut
Det egna kapitalet för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR)
begränsas till ett belopp motsvarande 7 % av balansomslutningen för
föregående verksamhetsår.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Fagersta kommun
Avesta kommun
Hedemora kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(26)
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§ 11

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Svar på motion om att inrätta ett Speakers corner
på fullmäktiges sammanträden
Dnr 2012.0119.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) inkom den 21 september 2012 med en motion om att
inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges sammanträden.
Förslagets syfte är ett försök att få medborgarna i Norbergs kommun att
föra fram en ide, en klagan eller något positivt som kan komma
kommunen till gagn.
Kommunstyrelsen att föreslår fullmäktige att motionen om att inrätta ett
Speakers corner på fullmäktiges sammanträden avslås med hänvisning till
de befintliga möjligheter som finns att framföra sina synpunkter.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 21 september 2012.
Fullmäktiges protokoll den 1 oktober 2012, § 77
Ledningskontorets skrivelse daterad den 28 december 2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013, § 19
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 13

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar på återremiss med motiveringen att
fullmäktiges presidium får möjlighet att yttra sig i frågan.
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Neverlands yrkande.
Ordförande ställer proposition på Neverlands yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-03-04

§ 11 (forts)
Beslut
Motionen om att inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges
sammanträden återremitteras så att fullmäktiges presidium får möjlighet
att yttra sig i frågan.

Kopia till:
Kommunfullmäktiges presidium
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 12

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Komplettering av lönenämndens reglemente
Dnr 2012.0022.900

Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunstyrelseordförande-gruppens (KSO-gruppen) möte den 21
september 2012 gjordes en genomgång av styrning av kommunalförbund
och gemensamma nämnder med anledning av revisionsgranskning i
Avesta kommun. Lönenämnden ingår i granskningen.
Lönenämnden föreslår respektive fullmäktige att anta förslaget till
reviderat reglemente för Västmanland-Dalarnas lönenämnd

Beslutsunderlag
Lönenämndens reglemente
Lönenämndens protokoll den 26 november 2012, § 37
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013, § 10
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 15

Beslut
Fullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för VästmanlandDalarnas lönenämnd.
Kopia till:
Lönenämnden
Fagersta kommun
Avesta kommun
Skinnskattebergs kommun
Hedemora kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Revidering av Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds reglemente
Dnr 2012.0022.900

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen i Avesta har granskat hur styrning sker av
kommunalförbund och gemensamma nämnder. Den sammanfattande
slutsatsen i revisorernas granskning är att kommunen saknar en
tillfredsställande styrning av förbund och gemensamma nämnder.
Kommunen utnyttjar inte de möjligheter till styrning och inflytande som
finns enligt kommunallagen.
Allmänna utskottet har på förslag av Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd (VDMBN) föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige att besluta om komplettering av reglemente för
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd § 3 med följande
stycken:
Ärenden i nämnden får väckas av medlem i den gemensamma nämnden
genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse.
Nämnden ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om att
ändra befintlig verksamhet eller om ändringen är av principiell
beskaffenhet, av större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.
Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i nämnden äger rätt att
ställa frågor och interpellationer inom nämndens verksamhetsområde

Beslutsunderlag
VDMBN, protokoll den 28 augusti 2012, § 71
Kommunstyrelsens protokoll den 19 november 2012, § 169

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-03-04

§ 13 (forts)
Beslut
Fullmäktige beslutar att:
Reglemente för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd § 3
kompletteras med följande stycken:
Ärenden i nämnden får väckas av medlem i den gemensamma nämnden
genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse.
Nämnden ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om att
ändra befintlig verksamhet eller om ändringen är av principiell
beskaffenhet, av större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.
Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i nämnden äger rätt att
ställa frågor och interpellationer inom nämndens verksamhetsområde.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Fagersta kommun
Avesta kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Skrivelse från Barnpiloterna angående
barnfattigdom
Dnr 2013.0016.750

Sammanfattning av ärendet
Barnpiloterna i Norberg vill rikta en påminnelse och uppmaning till alla
politiker i Norberg om att inför varje beslut beakta Barnkonventionen
för att värna kommunens alla barn
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ta del av skrivelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse Barnpiloterna inkommen den 22 januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 16

Beslut
Fullmäktige tar del av skrivelsen från Barnpiloterna.

Kopia till:
Barnpiloterna c/o Pia Carlsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(26)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 15

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Avgifter för hemsjukvård
Dnr 2012.0153.770

Sammanfattning av ärendet
Den 1 september 2012 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården
från landstinget. I samband med införandet bestämdes det att i ett första
skede inte införa avgifter.
Kommunstyrelsens socialutskott har fått i uppdrag att utreda om
eventuellt införande av avgifter gällande hemsjukvård från den 1 januari
2013.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt förslaget att
införa en avgift med 300 kronor per månad för hemsjukvårdspatienter

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2012 § 95
Kommunstyrelsens protokoll den 17 december 2012, § 192

Beslut
Fullmäktige beslutar enligt förslaget att införa en avgift med 300 kronor
per månad för hemsjukvårdspatienter, detta ska införas från den 1 april
2013.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(26)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 16

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen och val av ny ersättare
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Daniel Magnusson (S) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och Barnoch utbildningsutskottet.
Torsten Jansson (S) yrkar att Kent Christensen Lindegaard (S) utses till
ny ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Daniel Magnusson den 25 januari 2013

Beslut
Fullmäktige beslutar entlediga Daniel Magnusson. Till ersättare i
kommunstyrelsen under utses Kent Christensen Lindegaard (S),
Tingsgatan 8 A, 738 30 Norberg.

Kopia till:
Daniel Magnusson
Kent Christensen Lindegaard
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(26)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 17

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Frida Jansson (S) har inkommit med en hemställan om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
nämndeman i Västmanlands Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Frida Jansson den 7 januari 2013

Yrkanden
Torsten Jansson (S) yrkar att Inga-Stina Hesselius (S) utses till ny
ordinarie i kommunstyrelsen och Jenny Larsson Björnberg till ny
ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut
Fullmäktige beslutar entlediga Frida Jansson (S) från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen. Inga-Stina Hesselius (S) utses till ny
ordinarie i kommunstyrelsen och Jenny Larsson Björnberg (S),
Mistelvägen 9, 738 31 Norberg, till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Kopia till:
Valpärmen
Frida Jansson
Gunilla Persson
Inga-Stina Hesselius
Jenny Larsson Björnberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(26)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 18

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
röstombud och stämombud i VAFAB-Miljö AB
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Frida Jansson (S) har inkommit med en hemställan om att bli entledigad
från sitt uppdrag som röstumbud och stämombud i VAFAB Miljö AB.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Frida Jansson den 7 januari 2013

Yrkanden
Torsten Jansson (S) yrkar att Gunilla Persson (S) utses till ny ordinarie i
VAFAB-Miljö AB

Beslut
Fullmäktige beslutar entlediga Frida Jansson (S) från uppdraget som
röstombud och stämombud i VAFAB Miljö AB. Gunilla Persson (S)
utses för uppdraget som röstombud och stämombud i VAFAB-Miljö
AB.

Kopia till:
Valpärmen
Frida Jansson
VAFAB-Miljö AB
Gunilla Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(26)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 19

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Val av ny nämndeman
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Frida Jansson (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman.
Västmanlands tingsrätt har entledigat Frida Jansson från uppdraget.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Västmanlands Tingsrätt den 24 januari 2013

Yrkanden
Torsten Jansson (S), yrkar att Leif Åhs (S) utses till ny nämndeman.

Beslut
Till ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt utses Leif Åhs (S), Gamla
Banan 23, 738 33 Norberg.

Kopia till:
Västmanlands tingsrätt (inklusive personuppgifter)
Valpärmen
Leif Åhs
Frida Jansson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(26)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 20

Sammanträdesdatum
2013-03-04

Eventuella övriga valärenden
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har inkommit med en hemställan om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i direktionen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund. Fullmäktige entledigar Åsa Eriksson (S) från
uppdraget.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse den 4 mars 2013.

Yrkanden
Torsten Jansson (S) yrkar att Linnéa Landerstedt utses till ny ersättare i
Norra Västmanlands utbildningsförbund direktionen.

Beslut
Fullmäktige entledigar Åsa Eriksson (S) från uppdraget.
Linnéa Landerstedt (S) utses till ny ersättare i Norra Västmanlands
utbildningsförbund direktionen.

Kopia till:
Åsa Eriksson
Linnéa Landerstedt
Valpärmen
Norra Västmanlands utbildningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(26)

