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Sammanträdesprotokoll
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§1

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Svar på medborgarförslag om att anlägga ett
utegym på området mellan Svanen och
Norbergsån
Dnr 2011.0124.914

Sammanfattning av ärendet
Inger Fargve har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett
utegym på området mellan Svanen och Norbergsån. Utegymmet ska
enligt förslaget inrättas i anslutning till planerad prioriterad lekplats på
området.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) har föreslagit att förslaget
avslås. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har yttrat
sig över förslaget och anger att aktuell anordning inte bör prioriteras
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Medborgarförslaget föranleder inte några ytterligare åtgärder med
hänvisning till NVK:s skrivelse.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 20
NVK, direktionens protokoll den 15 december 2011, § 303
KIFU:s protokoll den 15 december 2011, § 62
Fullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 95
Medborgarförslag inkommet den 12 september 2011

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar om återremiss med motiveringen att en
kostnadsberäkning ska tas fram av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Neverlands yrkande
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för Neverlands yrkande.
Nej-röst för kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-03-05

§ 1 (forts.)
Med 15 röster för Neverlands yrkande och 11 röster för
kommunstyrelsens förslag beslutar fullmäktige bifalla Neverlands
yrkande (se bilaga: omröstning, sidan 20).

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att en kostnadsberäkning ska
tas fram av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.

Kopia till:
Inger Fargve
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (för åtgärd)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Svar på medborgarförslag om en positiv väg in i
Norberg
Dnr 2011.0026.914

Sammanfattning av ärendet
Karin Stridh har inkommit med ett medborgarförslag. Huvudförslaget
är att kommunen ska överta macken vid Fagerstainfarten och
göra den till ett informationscentrum i syfte att göra infarten mer
välkomnande och kommunen attraktivare. Förslagsställaren föreslår även
bland annat förbättrad skyltning vid infarten, att ett eventuellt
medeltidsmuseum förläggs till gamla vattenverket, satsning på
småbutiker och att bostäder för äldre skapas.
Kommunstyrelsen har beslutat att ge Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund i uppdrag att tillskriva Trafikverket med
uppmaning att centrumskyltar för Norberg sätts upp utmed väg 68.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit fullmäktige att besluta att medborgarförslaget
inte föranleder några ytterligare åtgärder med hänvisning till i
tjänsteskrivelse redovisade åtgärder i linje med förslaget och att
medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Förslagsställaren redogör för förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 22
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2012
Medborgarförslag inkommet den 9 februari 2011
Fullmäktiges protokoll den 14 mars 2011, § 22

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-03-05

§ 2 (forts.)
Beslut
1. Medborgarförslaget föranleder inte några ytterligare åtgärder med
hänvisning till i tjänsteskrivelse redovisade åtgärder i linje med
förslaget.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kopia till:
Karin Stridh
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska
möjliggöra start av sociala företag
Dnr 2009.0452.914

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson har inkommit med ett medborgarförslag om att
kommunen ska främja socialt företagande.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Ytterligare åtgärder i enlighet med medborgarförslaget vidtas inte
med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Förvaltningarna uppmanas beakta kommunens policy för
upphandling avseende social hänsyn och socialt företagande.
3. Förvaltningarna uppmuntras fortsätta med det arbete som pågår
inom området socialt företagande.
4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 21
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2012
Socialutskottets protokoll den 26 april 2011, § 63
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 18 april 2011, § 37
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 14 april 2011, § 23
Fullmäktiges protokoll den 7 december 2009, § 128
Medborgarförslag inkommet den 3 december 2009

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-03-05

§ 3 (forts.)
Beslut
1. Ytterligare åtgärder i enlighet med medborgarförslaget vidtas inte
med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Förvaltningarna uppmanas beakta kommunens policy för
upphandling avseende social hänsyn och socialt företagande.
3. Förvaltningarna uppmuntras fortsätta med det arbete som pågår
inom området socialt företagande.
4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kopia till:
Åsa Eriksson
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Uppföljning av balanspaketet, beslutade åtgärder
i samband med fastställandet av budget 2012–2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska avvikelser från balanspaketets
innehåll rapporteras fortlöpande under året. Så här långt är det bara
barn- och utbildningsutskottets förlängning av hyresavtalet för Nickebo
förskola till den 31 juli som avviker.
I samband med att verksamheter går ur och byter lokaler kommer det att
uppstå omställningskostnader som ännu inte kan överblickas i sin helhet.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med en kalkyl om försäljning alternativt rivning av Kylsbo 1:3 "Berget"
Kärrgruvans skola avseende kostnader för utemiljön.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att ta del av redovisningen, delen avvikelser.
Ekonomichefen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 5
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2012
NVK, skrivelse inkommen den 10 januari 2012

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen, delen avvikelser.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Ny upphandlingspolicy
Dnr 2012.0025.973

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsenheten i Avesta har utarbetat ett förslag till ny
upphandlingspolicy. Tanken är att den ska antas av samtliga kommuner i
samarbetet. Policyn syftar till att de samverkande kommunerna ska ha en
gemensam syn på upphandlingsarbetet.
Policyn fastslår syftet med den gemensamma upphandlings- och
inköpsverksamheten och reglerar det ansvar som skall gälla inom
kommunen. Vidare redovisas målet för samverkan, hur man ska nå målet
och de upphandlingsprinciper som ska gälla. Policyn beskriver också de
miljö-, sociala- och etiska krav som ska användas vid upphandlingar samt
den affärsetik som ska tillämpas.
Som bilaga till policyn finns utarbetade riktlinjer för
upphandlingsverksamheten.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet beslutat att bilaga
1–3 till förslag till upphandlingspolicy antas att gälla under förutsättning
av kommunfullmäktiges antagande av förslaget till policy samt föreslagit
fullmäktige att besluta att upprättad upphandlingspolicy antas att gälla
för Norbergs kommun.
Ekonomichefen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 8
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2011

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar med instämmande av Pratima Åslund (V),
Lennart Skansfors (C) och Majja Neverland (V) om återremiss med
motiveringen att begreppen kvalitet och säkerhet är lika viktiga för
kommunen som kostnadseffektivitet och därför ska skrivas in i policyns
målparagraf.
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-03-05

Arne Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att revidering sker om ett år.

§ 5 (forts.)
Ordföranden ställer proposition på Filipssons yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att begreppen kvalitet och
säkerhet är lika viktiga för kommunen som kostnadseffektivitet och
därför ska skrivas in i policyns målparagraf.

Kopia till:
Ekonomichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§6

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Programunderlag för trygghetsboende
Dnr 2011.0107.293

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet har beslutat att ställa sig bakom ett avtal med Statens
Bostadsomvandling (SBO) om förstudie avseende trygghetsboende.
Kommunstyrelsen har godkänt åtgärden.
Som ett led i överenskommelsen har ett arbete med att ta fram ett
beslutsunderlag för det fortsatta samarbetet i samarbete med en arkitekt
och en arbetsgrupp gjorts.
I samband med allmänna utskottets behandling hölls en hearing.
Kommunstyrelsen har på förslag av utskottet beslutat enligt följande:
1. NVK ges i uppdrag att fortsätta arbeta fram beslutsunderlag för
att genomföra avsiktsförklaringen.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att fatta erforderliga
beslut som krävs för projektets genomförande inför slutligt
beslut i kommunfullmäktige om igångsättningen av
ombyggnationen.
3. Kommunfullmäktige föreslås godkänna kommunstyrelsens
beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 9
Presentation, Gemensam förstudie med SBO
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 153
Avsiktsförklaring inkommen den 28 juli 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut godkänns.
Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§7

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Avyttrande av aktier i Västmanlands Lokaltrafik
till landstinget
Dnr 2011.0062.530

Sammanfattning av ärendet
Ny kollektivtrafiklag gäller från och med 2012 och landstinget är numer
kollektivansvarig i länet. Arbetet med åtgärder med anledning av
ändringen fortsätter. Kommunstyrelsen har på förslag av
ledningskontoret och Västmanlands Kommuner och Landsting föreslagit
fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Kommunen avyttrar alla sina aktier i Västmanlands Lokaltrafik
AB till landstinget i enlighet med utredning av PwC 2012-02-03
så att övertagandet kan ske senast den 1 juni 2012.
2. Köpeskillingen för aktierna ska beräknas utifrån det synliga
substansvärdet per den 31/12 2010 i enlighet med PwC:s
utredning.
3. I enlighet med konsortialavtal för Västmanlands Lokaltrafik AB
godkänns ägarförändringen.
4. Rätt i enlighet med hembudsklausulen i § 12 i Västmanlands
Lokaltrafik AB:s bolagsordning nyttjas ej/hävdas ej.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 12
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2012 med bilagor

Beslut
1. Kommunen avyttrar alla sina aktier i Västmanlands Lokaltrafik
AB till landstinget i enlighet med utredning av PwC 2012-02-03
så att övertagandet kan ske senast den 1 juni 2012.
2. Köpeskillingen för aktierna ska beräknas utifrån det synliga
substansvärdet per den 31/12 2010 i enlighet med PwC:s
utredning.
3. I enlighet med konsortialavtal för Västmanlands Lokaltrafik AB
godkänns ägarförändringen.
4. Rätt i enlighet med hembudsklausulen i § 12 i Västmanlands
Lokaltrafik AB:s bolagsordning nyttjas ej/hävdas ej.
Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Landstinget
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2011.0068.700

Sammanfattning
Kommunerna är skyldiga att rapportera icke verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § och lagen om stöd och service 9 § till
Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Rapportering till kommunfullmäktige ska lämnas kvartalsvis över beslut
som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I
rapporten ska det framgå vilken typ av bistånd besluten gäller, hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut samt hur stor del av
besluten som gäller kvinnor respektive män.
Kommunstyrelsens socialutskott har överlämnat en sådan rapport
avseende det tredje kvartalet 2011. För denna period rapporteras fyra
icke verkställda beslut.
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige att ta del av
rapport om icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service för kvartal 3 2011.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 17
Socialutskottets protokoll den 22 november 2011, § 187

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 3 2011.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Övergripande tillväxtprogram för Fagersta och
Norberg
Dnr 2010.0120.141

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Fagersta respektive Norberg har beslutat att ta fram
ett gemensamt tillväxtprogram för Fagersta och Norbergs kommuner.
Förslag till övergripande tillväxtprogram har arbetats fram.
Kommunstyrelsen har på förslag av kommunalråden i respektive
kommun beslutat att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
om programförslaget ges tidigare valda för arbetet med gemensamt
tillväxtprogram i fortsatt uppdrag att svara för det vidare arbetet med
åtgärder enligt programmet, exempelvis handlingsplaner samt att föreslå
fullmäktige att besluta att övergripande tillväxtprogram för Fagersta och
Norberg antas och att programmet gäller tills vidare med uppföljning
senast 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 19
Kommunalråden, skrivelse den 2 februari 2012
Förslag till övergripande tillväxtprogram Fagersta och Norberg

Beslut
1. Övergripande tillväxtprogram för Fagersta och Norberg antas.
2. Programmet gäller tills vidare med uppföljning senast 2015.

Kopia till:
Åsa Eriksson
Pratima Åslund
Mattias Björlestrand
Fagersta kommun
Kanslichefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Meddelanden






Avtal om samverkan om åtgärder för krishantering, daterat den
20 januari 2012
Delegationsbeslut den 1 februari 2012, Utdelning från Större
Hebbeska Donationen
Kommunstyrelsens protokoll den 12 december 2011, § 215,
Remiss av betänkandet Spara i goda tider – för en stabil
kommunal verksamhet SOU 2011:59, inklusive yttrande
Kommunstyrelsens protokoll den 12 december 2011, § 204,
Handlingsplan vid hot- och våldssituationer, inklusive
handlingsplan
Landstinget Västmanland, Pressmeddelande den 1 februari 2012,
Ingen ansökan om regionkommunbildning

Beslut
Fullmäktige tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Motion om fler lagliga graffitiväggar i Norberg
Dnr 2012.0037.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om fler lagliga
graffitiväggar i kommunen i syfte att lyfta fram konstformen.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 1 mars 2012

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Fyllnadsval av nämndeman för perioden 2011–2014
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Joakim Rask har avsagt sig uppdraget som nämndeman. Västmanlands
tingsrätt har entledigat Joakim Rask från uppdraget.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 5 december 2011, § 156

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att Peter Löwin (S) utses till ny nämndeman till
och med 2014.

Beslut
Till ny nämndeman till och med 2014 utses Peter Löwin (S).

Kopia till:
Peter Löwin
Västmanlands tingsrätt (inklusive personuppgifter)
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i
Tillväxtgruppen och fyllnadsval
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Robert Bergvall har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
styrelseledamot i Tillväxtgruppen i norra Västmanlands styrelse.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 20 februari 2012

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att Dennis Hellström (C) utses till ny
styrelseledamot i Tillväxtgruppen i norra Västmanland intill ordinarie
föreningsstämma 2015.

Beslut
1. Robert Bergvall (C) entledigas från sitt uppdrag som
styrelseledamot i Tillväxtgruppen i norra Västmanland.
2. Till ny styrelseledamot i Tillväxtgruppen i norra Västmanland
intill ordinarie föreningsstämma 2015 utses:
Dennis Hellström (C), Hebbegatan 6 C, 738 30 Norberg

Kopia till:
Robert Bergvall
Tillväxtgruppen
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-03-05

Bilaga: omröstning, § 1
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ingrid Falquist (S)
Åsa Eriksson (S)
Kent Persson (V)
Torsten Jansson (S)
Christer Filipsson (FP)
Ola Jonsson (S)
Lennart Skansfors (C)
Gunilla Persson (S)
Pratima Åslund (V)
Sten Nordström (S)
Elizabeth Pettersson (S)
Henning Bask (S)
Sven Bergman (M)
Majja Neverland (V)
Dennis Hellström (C)
Inga-Stina Hesselius (S)
Mikael Ladman (S)
Mats Guss (FP)
Peter Lind (MP)
Eva Pålsson (S)
Fredrik Johansson (V)
Gunnar Tiger (S)
Lillemor Sunesson (S)
Monica Karlsson (M)
Arne Pettersson (S)
Mattias Björlestrand (C)
Nancy Ibarra (V)
Summa

Justerare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

11

Utdragsbestyrkande

1
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