Sammanträdesprotokoll

1(30)

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionsalen, måndagen den 30 september 2013,
17.30-19.45

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Lennart
Skansfors (C), Mattias Björlestrand (C), Pratima Åslund (V),
Kenneth Östberg (S), Gunilla Persson (S), Mikael Ladman (S),
Inga-Stina Hesselius (S), Peter Vidberg (FP), Sven Bergman (M),
Majja Neverland (V), Monica Kalrsson (M), Fredrik Johansson
(V), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Torsten Jansson (S),
Ingrid Falquist (S), ersättare. Linnea Landerstedt (S), ersättare,
Björn Larsson Björnberg (S), ersättare, Erika Kraft (S), ersättare,
Staffan Lönn (S), ersättare, Pieternella van Beek (MP), ersättare

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Tove Winqvist, vik
kommunsekreterare, Karolian Berglund §§ 72-73, ekonomichef,
Ulla-Britt Ljung, utvecklingsstrateg § 76, Harold Nilsson,
förbundschef NVK, § 70

Justerare

Fredrik Johansson (V), Gunnar Tiger (S)

Justeringsdatum

Onsdag den 9 oktober 2013

Underskrifter

Sekreterare

§§ 69-88
Tove Winqvist

Ordförande

Sten Nordström §§ 69-78, §§
80-88, Gunilla Persson § 79
Justerare

Fredrik Johansson, Gunnar
Tiger
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Tove Winqvist
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Ändring i föredragslistan
Ärenden nummer 12: Ombildning av Vafab miljö AB till
kommunalförbundet VafabMiljö tas upp som ärenden nummer 5.
Meddelande tas upp som ärende 4.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 69

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Meddelanden
Kommunstyrelsens ordförande meddelar muntligt:


Ingrid Filipsson (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige Norberg. Ingrid Filipsson befrias från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut
Fullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
Ingrid Filipsson, Trättsbo 14 738 91 Norberg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 70

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Ombildning av Vafab miljö AB till
kommunalförbundet VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Den 13 juni 2013 godkände en extra bolagsstämma för Vafab Miljö AB
förslaget att rekommendera ägarkommunerna att genom beslut i
respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till
kommunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom
bolaget överförs till kommunalförbundet.
Utvärderingen som ligger till grund för förslaget till ombildning är
omfattande och har genomförts under ledning av Västmanlands
Kommuner och Landsting (VKL).

Beslutsunderlag
Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av Kommunalförbundet
VafabMiljö
Förslag till förbundsordning jämte bilagor för Kommunalförbundet
VafabMiljö (tillika bilaga 1 till Konsortialavtalet)
Aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktierna i VafabMiljö AB
Förslag till överenskommelse med kommunalförbundet VafabMiljö att
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund under en
övergångsperiod mot uppskattad självkostnad för VafabMiljös räkning
svarar för kundservice, fakturering, information och administration av
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa i Norbergs kommun.
Skrivelse från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund daterad
den 14 augusti 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2012 § 97
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 114

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-09-30

§ 70 (forts)
Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunilla
Persson (S) yrkar på ändringen att punkten 8 avslutas med punkt efter
Norbergs kommun.
Ordförande ställer proposition på Gunilla Perssons (S) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Perssons förslag.

Beslut
1. Bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, godkänns.
2. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet,
VafabMiljö, godkänns.
3. Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt
reglemente för direktionen, antas.
4. Norbergs kommuns aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåts till
kommunal-förbundet VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till
aktieöverlåtelseavtal.
5. Norbergs kommun utser A till ordinarie ledamot i direktionen för
kommunalförbundet VafabMiljö och B till ersättare i direktionen.
6. Norbergs kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i
förbundsordningen, att Enköping och Heby kommuner får utträda ur
kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att en
ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse
om utträdet träffats mellan medlemmarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-09-30

§ 70 (forts)
7. Norbergs kommun återtar från och med den 1 januari 2014 från
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdraget att ansvara för
den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering, upprätta
förslag till renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan samt
fullgöra de uppgifter rörande insamling av avfall som åligger
kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning
under förutsättning att kommunalförbundet VafabMiljö bildas och från
samma tidpunkt övertar motsvarande renhållningsansvar.
8. Norbergs kommun, genom Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK), som förvaltar kommunens fasta
anläggningar, tecknar en särskild överenskommelse med
kommunalförbundet VafabMiljö att NVK tillsvidare under en
övergångsperiod mot uppskattad självkostnad för VafabMiljös räkning
svarar för kundservice, fakturering, information och administration av
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa i Norbergs kommun.
9. Norbergs kommun bemyndigar Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund, som förvaltar kommunens fasta anläggningar,
att teckna en särskild överenskommelse med kommunalförbundet
VafabMiljö att tillsvidare för Norbergs kommuns räkning bibehålla det
egna omhändertagandet av viss typ av eget verksamhetsavfall.
10. Norbergs kommun förutsätter att kommunalförbundet styrs av en
mindre förbundsdirektion och föreslår fullmäktige att utse en ledamot
och en ersättare för 2014.

Notering till protokollet
Mikael Ladman (S) deltar inte i beslutet.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Vafab Miljö AB
Västmanlands Kommuner & Landsting
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 71

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Gemensam Kultur-, idrotts- och
fritidsorganisation för Fagersta och Norbergs
kommuner
Dnr 2012.0077.106

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av beslut i Fagersta och Norberg angående rubricerat
samarbete har utredningsarbete genomförts av berörda förvaltningar i
Norberg och Fagersta under 2012-2013. Ett underlag för att kunna ta ett
inriktningsbeslut i kommunfullmäktige om att bilda en gemensam
nämnd och förvaltning med namnet Bergslagens kultur- och
fritidsnämnd respektive förvaltning har tagits fram.

Beslutsunderlag
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 7 augusti 2013 § 60
Tjänsteskrivelse daterad den 31 juli 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 107

Yrkanden
Gunilla Persson (S) yrkar på bifall till förslaget med tillägget att : Det är
särskilt viktigt att de föreningar som är aktiva inom fritid- och
kulturområdet får möjlighet att delta i arbetet och även angående
kulturskolan beakta samverkan med grundskolan och Bergslagens
Folkhögskola.
Majja Neverland (V) och Linnea Landerstedt (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lennart Skansfors (C) yrkar bifall till Perssons förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelens förslag och sedan på
Gunilla Perssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar i bifalla båda.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-09-30

§ 71 (forts)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta ett inriktningsbeslut att bilda en gemensam nämnd med
Fagersta kommun kallad Bergslagens kultur- och fritidsnämnd
med säte i Norberg.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett underlag för
beslut i kommunfullmäktige våren 2014.
3. Notera att det är särskilt viktigt att de föreningar som är aktiva
inom fritid- och kulturområdet får möjlighet att delta i arbetet
och angående kulturskolan beakta samverkan med grundskolan
och Bergslagens Folkhögskola

Reservation
Pratima Åslund (V), Majja Neverland (V) och Fredrik Johansson (V)
reserverar sig mot punkten 3.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Fagersta kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 72

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Allmänhetens frågestund om budget
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt fullmäktiges arbetsordning 25 § ska allmänheten beredas tillfälle
att ställa frågor när fullmäktige behandlar budgeten.
Inga frågor ställs från allmänheten.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 73

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Norbergs kommuns budget för 2014 med plan för
2015 och 2016
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2014–2016 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 20–21 mars 2013, § 28.
1. Resultatmålet 2014 är 1 000 000 kr
2. Anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsmedel minskas med
500 000 kr 2014.
3. Anslaget till kommunstyrelsens medlemsavgifter minskas med
300 000 kr 2014.
4. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ram ökas med 50 000 kr till
föreningsbidrag 2014
5. Den demografiska budgetmodellen införs stegvis med 25 % per
år från och med år 2014. Det stegvisa införandet innebär
minskad kostnad 2014 med 1 600 000 kr.
6. Planerat extra anslag på 1 000 000 kr till underhållsåtgärder till
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund anslås inte 2014
7. Hyressänkningar på grund av internräntesänkning förs från
utskottens budgetar till finansförvaltningen
8. Planerat anslag till trygghetsboende, tomhyror, minskas med
100 000 kr till 200 000 kr 2014 – 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-09-30

§ 73 (forts)
9. De preliminära ramarna justeras med ytterligare sammantaget
750 000 kr och ledningsgruppen ges i uppdrag att tillsammans
med utskotten till senast 30 juni redovisa
kostnadsbesparingsåtgärder med detta belopp inför allmänna
utskottet behandling av budget för 2014 med plan för 2015 och
2016 den 23 augusti 2013 har planeringsförutsättningarna
reviderats av ekonomiförvaltningen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 78
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 121

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Resultatmålet för 2015 fastställs till 1% av skatter och generella
statsbidrag, vilket motsvarar 2 995 tkr för år 2015 och 2 % för
2016. Resultatmålet för 2016 blir då 6 187 tkr.
2. Budgeten är baserad på folkmängd 2013-06-30, 5 595 invånare.

Kommunstyrelsens driftbudget
5. Anslaget till medlemsavgifter under kommunstyrelsens allmänna
utskott minskas med 130 tkr årligen för de hyreskostnader som
avtalats med Karbenning Ekonomiska Förening. Medlen
överförs till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott.
Detta innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 13 676 tkr år
2014, 14 209 tkr år 2015 och 14 653 tkr år 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-09-30

§ 73 (forts)
6. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
utökas med 100 tkr till uppväxlingspengar samt med 50 tkr för
ökat föreningsstöd år 2014, 2015 samt 2016. Anslaget till kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet ökas därutöver med 130 tkr för de
hyreskostnader som avtalats med Karbenning Ekonomiska
Förening, detta innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 8 791
tkr år 2014, 8 973 tkr år 2015 och 9 223 kronor år 2016.
7. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
fastställs till 89 801 tkr år 2014, 92 797 tkr år 2015 och 96 740 tkr
år 2016.
8. Anslaget till kommunstyrelsens socialutskott utökas med 450 tkr
kronor för äldreomsorgskostnader år 2014, 2015 och 2016.
Sociala utskottet tilldelas 350 tkr av de tidigare öronmärkta
prestationsbaserade medlen för teknikutveckling inom
äldreomsorgen år 2014. Utskottet är välkommet att äska
ytterligare medel för kompetensutveckling för personal när
möjligheten till kommungemensam planering har diskuterats.
Detta innebär att utskottet tilldelas ett anslag på 113 054 tkr år
2014, 118 274 tkr år 2015 och 122 904 tkr år 2016.
Kommunfullmäktiges driftbudget
9. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ökade
anslag om 100 tkr för åtgärder i gatubelysningen för år 2014 och
200 tkr år 2015 och år 2016. Detta innebär att förbundet tilldelas
ett anslag på 12 210 tkr år 2014, 12 590 tkr år 2015 och 13 197
tkr år 2016.
10. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på
29 400 tkr år 2014, 30 005 tkr år 2015 och 30 622 tkr år 2016.
11. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag på
4 496 tkr år 2014, 4 586 tkr år 2015 och 4 678 tkr år 2016.
12. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett
anslag på 2 518 tkr år 2014, 2 567 tkr år 2015 och 2 618 tkr år
2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-09-30

§ 73 (forts)
13. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag 850 tkr år
2014, 866 tkr år 2015 och 884 tkr år 2016.
14. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på
3 682 tkr år 2014, 3 785 tkr år 2015 och 3 913 tkr år 2016.
15. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på
160 tkr år 2014, 163 tkr 2015 och 166 tkr år 2016.
16. Valnämnden tilldelas 350 tkr för år 2014

Kopia till:
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Valnämnden
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Allmänna utskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 74

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Skattesats för år 2014
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 81
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 122

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2013 års
skattesats.

Kopia till:
Revisionen
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 75

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Omsättning av lån 2014
Dnr 2011.0192.942

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest kräver ett formellt beslut för varje nyupplåning men
även vid omsättning av lån.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 80
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 123

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2014 omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning år 2014.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Kommunens styrsystem
Dnr 2012.0109.901

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-08-27,29 § 78 fick
kanslisektionen i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram och
dokumentera en styrprocess för kommunen.
Förvaltningen har utarbetat förslag till ”Styrsystem i Norberg, för
politiker och anställda i Norbergs kommun”.
Dokumentet har processats fram i kommunens ledningsgrupp. Ett
förslag till dokument har lämnats till ledningsgruppen och
kommunalrådet och sedan har dokumentet reviderats utifrån deras
synpunkter. Samverkan med arbetstagarorganisationerna tas upp i texten,
”Samverkansavtalet med arbetstagarorganisationerna” beskrivs kort och
begripligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 juli
Styrsystem i Norberg
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 108

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar enligt av henne redovisat förslag att det görs
en annan skrivelse under punkten ”allmänna råd”. Åsa Eriksson (S)
yrkar bifall till Neverlands yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Neverlands tilläggsyrkande samt
kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2013-09-30

§ 76 (forts)
Beslut
Kommunfullmäktige antar ”Styrsystem i Norberg, för politiker och
anställda i Norbergs kommun” med en annorlunda skrivning under
punkten Allmänna råd. Dokumentet gäller från 2014 med tillägget att en
årlig översyn av dokumentet görs.

Kopia till:
Samtliga förvaltningar (+ styrdokumentet)
Samtliga politiska organ (+ styrdokument)
Ulla-Britt Ljung
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 77

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Motioner under beredning
Dnr 2013.0081.910

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de motioner, som då ännu
inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner under
beredning, två motioner redovisas

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 6 maj 2013
Motion inkommen den 10 juni 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21,23 augusti 2013 § 96
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 113

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(30)

Sammanträdesprotokoll
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§ 78

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Besvarande av motion angående bildande av ett
stor-NVU
Dnr 2012.0116.910

Sammanfattning av ärendet
En motion om bildande av ”stor-NVU”– en för Fagerstas, Norbergs och
Skinnskattebergs kommuner gemensam organisation för grund- och
gymnasieskolan samt vuxenavdelningen har inkommit. För ärendets
beredning remitterades förslaget till de berörda kommunerna för
yttrande.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Remissvar Norberg daterat den 3 april 2013
Yttrande från Skinnskattebergs kommun inkommet den 27 februari 2013
Yttrande från Fagersta kommun inkommet den 14 mars 2013
Förbundsdirektionens arbetsutskotts protokoll NVU sen 20 februari
2013 § 6
Motion inkommen den 20 september 2012
Tjänsteskrivelse daterad den 30 juli 2013
Allmänna utskottets protokoll den 21, 23 augusti 2013 § 95
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2012 § 113

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av övriga
ägarkommuners bristande intresse avslå motionen.

Kopia till:
Fagersta Kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Barn- och utbildningsutskottet
Ulrica Persson
Henning Bask
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 79

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Thorshammars werkstads AB
2013.0125.107

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB är ett kommunalägt bolag.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2012 § 145 att
Thorshammar skulle inkomma med en långsiktig tanke med bolaget.

Beslutsunderlag
Thorshammars Werksatds AB.s protokoll för Bolagsstämma den 26 juni
2013
Kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2013 § 130

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sten Nordström (S) i handläggningen i detta
ärende.
Fullmäktige beslutar utse Gunilla Persson (S) som tillfällig ordförande.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s
årsredovisning för 2012 samt revisionsberättelse.

Kopia till:
Thorshammars Werkstads AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 80

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Finansiering av gång-och cykelväg mellan
Norberg och Fagersta
Dnr 2007.0240.312

Sammanfattning av ärendet
Fagersta och Norbergs kommuner har sedan flera år tillbaka med
dåvarande Vägverket fört diskussioner om en samfinansiering av en
gång- och cykelväg längs väg 68 mellan Fagersta och Norberg i samband
med att vägen byggs om till mötesfri väg.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2011 att återremittera
ärendet för att utreda alternativa lösningar för anläggning av gång- och
cykelvägen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 14 juni 2010, § 216
Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2010, § 127
Kommunstyrelsens protokoll den 10 januari 2011, § 31
Fullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 14
Kommunstyrelsens protokoll den 17 juni 2013 § 100

Yrkande
Kennet Östberg (S) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar enligt
följande: med hänvisning till kommunens yttrande över kommande
länstransportplan, att ärendet inte prioriteras ytterligare i dagsläget.
Ordförande ställer proposition på Kenneth Östbergs (S) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Östbergs yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till kommunens
yttrande över kommande länstransportplan, att ärendet inte prioriteras
ytterligare i dagsläget

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 81

Sammanträdesdatum
2013-09-30

IT-policy
Dnr 2013.0052.534

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har sedan tidigare en IT-policy antagen av
kommunfullmäktige den 30 september 2002 § 99 med förändringar
gjorda 2003-03-07. IT-området förändras och ett behov av en
uppdaterad IT-policy har funnits en längre tid, bland annat med tanke på
utvecklingen av e-tjänster och olika nationella initiativ på området.
Förslaget till ny IT-policy omfattar övergripande inriktning och
utvecklingsområden för kommunens IT-användning samt en genomgång
av styrande dokument, organisation och ansvar inom området.

Beslutsunderlag
IT-policy daterad den 25 mars 2013
Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 55
Kommunstyrelsens protokoll den 17 juni 2013 § 93

Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till IT-policy för Norbergs kommun.

Kopia till:
Socialförvaltningen
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Regelpärm
IT-service
Informationsgruppen (Eva-Lena Silva)
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Erik Lehto
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 82

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Förslag till Krishanteringsplan och
Kommunikationsplan
Dnr 2013.0067.180

Sammanfattning av ärendet
Kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod fastställa en
plan för hur kommunen skall hantera extraordinära händelser.
Nuvarande planer för krisledning och informations vid krisledning
antogs av kommunfullmäktige den 3 maj 2010, paragraf 64.
Beredskapssamordnare har nu tagit fram förslag på två nya planer



Krishanteringsplan, som ersätter Krisledningsplan
Kriskommunikationsplan, som ersätter Informationsplan vid
krisledning

Förslag till beslut är att krishanteringsplanen antas och ersätter
nuvarande Krisledningsplan och att Kriskommunikationsplanen antas
och ersätter nuvarande Informationsplan.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till
Krishanteringsplaner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2013
Utbildnings- och övningsplan daterad den 16 april 2013
Allmänna utskottets protokoll den 29 maj 2013 § 58
Kommunstyrelsens protokoll den 17 juni 2013 § 92

Beslut
Kommunfullmäktige antar Krishanteringsplanen och
Kriskommunikationsplanen och den ersätter nuvarande
Informationsplan.
Kopia till:
Socialförvaltningen
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen
Regelpärm
Barn- och utbildningsförvaltningen
Beredskapssamordnaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 83

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Ordinarie ledamot i valberedning fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i valberedningen.
Fullmäktige beslutade entlediga Christer Filipsson (FP) samt bordlägga
frågan.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 6 maj 2013 § 41
Fullmäktiges protokoll den 10 juni 2013 § 62

Yrkanden
Peter Vidberg (FP) yrkar att Marie-Louise Murray (FP) utses till ny
ledamot för valberedningen.

Beslut
Till ny ordinarie ledamot för valberedningen utses Marie-Louise Murray
(FP) , Skolgatan 25, 738 31 Norberg.

Kopia till:
Marie-Louise Murray
Valberedningen
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 84

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Ledamot i Gemensamma stöd- och
utredningsenheten fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Gemensamma stödoch utredningsenheten. Fullmäktige beslutade entlediga Christer
Filipsson (FP) samt bordlägga frågan.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 6 maj 2013 § 41
Fullmäktiges protokoll den 10 juni 2013 § 64

Yrkanden
Peter Vidberg (FP) yrkar att frågan bordläggs.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan bordläggs.

Kopia till:
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 85

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Ersättare för röstombud Tillväxtgruppen
fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare för röstombud
Tillväxtgruppen. Fullmäktige beslutade entlediga Christer Filipsson (FP)
samt bordlägga frågan.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 6 maj 2013 § 41
Fullmäktiges protokoll den 10 juni 2013 § 63

Yrkanden
Peter Vidberg (FP) yrkar att Johan Fogleberg (FP) utses till ny ersättare
för röstombud Tillväxtgruppen.

Beslut
Till ny ersättare för röstombud Tillväxtgruppen utses Johan Fogelberg
(FP), Solliden 3, 738 33 Norberg.

Kopia till:
Johan Fogelberg
Tillväxtgruppen
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 86

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Val av ersättare till kommunstyrelsen
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Mats Guss (FP) har blivit ny ledamot i kommunstyrelsen, ett nyval av
ersättare behövs.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan.

Kopia till:
Valpärmen
Valberedningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 87

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i
Norbergs kommun
Dnr 2013.0107.190

Sammanfattning av ärendet
Inspektionsrapport tillsyn av överförmyndaren från Länsstyrelsen
Stockholms län.

Beslutsunderlag
Inspektionsrapport inkommen den 9 september 2013
Yttrande över inspektionsrapport daterad den 27 augusti 2013

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.

Kopia till:
Överförmyndaren
Länsstyrelsen i Stockholms län
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 88

Sammanträdesdatum
2013-09-30

Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet




Västmanland kommer inte att bilda en regionkommun.
Norberg i världen, världen i Norberg, föreläsningar från olika
länder i Teaterbiografen måndagar kl. 19
Ungdomsrådet sammanträder den 2 oktober 17.30 UNKAN.
Samtliga partier får skicka företrädare.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(30)

