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Kommunfullmäktige
Plats och tid
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Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent Persson
(V), Frida Jansson (S), Christer Filipsson (FP), Ola Jonsson (S),
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Kommuner och Landsting, § 43

Justerare

Nancy Ibarra (V) och Mattias Björlestrand (C)
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§ 41

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 26: Fyllnadsval till uppdrag som vice ordförande i
kommunstyrelsen tas upp som ärende 25.
 Ärende 27: Eventuella övriga valärenden tas upp som ärende 26.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Överlämning av minnesgåvor till 25-årsjubilarer
Anställda i Norbergs kommun får efter 25 års anställningstid en
minnesgåva.
Nio jubilarer mottog vid dagens möte minnesgåva, diplom och blommor
efter att ha arbetat 25 år i kommunens tjänst.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Information om Västmanlands Kommuner och
Landsting
Sammanfattning av ärendet
Direktören vid Västmanlands Kommuner och Landsting deltar för att
informera om förbundets arbete.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Återremiss av svar på medborgarförslag om att
anlägga ett utegym på området mellan Svanen
och Norbergsån
Dnr 2011.0124.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bygga ett utegym på området mellan
Svanen och Norbergsån har lämnats. Utegymmet ska enligt förslaget
inrättas i anslutning till planerad prioriterad lekplats på området.
Fullmäktige har beslutat att återremittera ärendet med motiveringen att
en kostnadsberäkning ska tas fram av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK). NVK har kostnadsberäknat förslaget
till cirka 135 000 kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Medborgarförslaget är intressant och att det är upp till Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund att enligt egen
bedömning anlägga utegym i planerad lekplats på området när
finansiering finns.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 78
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 60
Fullmäktiges protokoll den 5 mars 2012, § 1
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
Christer Filipsson (FP) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C)
att medborgarförslaget avslås.
Majja Neverland (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-06-11

§ 44 (forts.)
Ordföranden ställer proposition på Filipssons yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Filipssons yrkande.
Med 19 röster för kommunstyrelsens förslag och 10 röster för Filipssons
yrkande beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag
(se bilaga: omröstning, sidan 36).

Beslut
1. Medborgarförslaget är intressant och att det är upp till Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund att enligt egen
bedömning anlägga utegym i planerad lekplats på området
när finansiering finns.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Reservationer
Christer Filipsson (FP), Ola Jonsson (-), Kjell Sundvall (M), Lennart
Skansfors (C), Sven Bergman (M), Ulf Olofsson (C), Mats Guss (FP),
Monica Karlsson (M), Marie-Louise Murray (FP) och Mattias
Björlestrand (C) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Förslagsställaren
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Budgetuppföljning den 31 mars 2012
Dnr 2012.0008.942

Sammanfattning av ärendet
I Norbergs kommun upprättas kommunövergripande budget- och
verksamhetsuppföljning med ekonomiska prognoser i mars och oktober.
Ekonomisektionen har upprättat en till budget- och
verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2012. I en översiktlig
ekonomisk prognos redovisas ett positivt resultat för hela året med 3,9
miljoner kronor. Budgetavvikelsen uppgår till 3,3 miljoner kronor. Årets
ekonomiska resultat är budgeterat till 0,6 miljoner kronor.
Ekonomichefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 67
Budget- och verksamhetsuppföljning 2012-03-31 med finansiell rapport

Beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2012 med
finansiell rapport godkänns.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Sammanträdesdatum
2012-06-11

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

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 31 oktober 2012, § 120 ska
avvikelser från balanspaketets innehåll rapporteras fortlöpande under
året.
Ledningskontoret har redovisat en sådan uppföljning. Kommunstyrelsen
har föreslagit fullmäktige att ta del av redovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 68
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2012

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Ändring av ekonomistyrningspolicy inför
övergång till gemensam ekonominämnd
Dnr 2010.0147.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av
ekonomistyrningspolicy inför övergång till gemensam ekonominämnd.
Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige fastställer förslaget till
ändring av ekonomistyrningspolicy med redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 69
Ledningskontoret, Ekonomistyrningspolicy. Förslag till ändringar inför
övergång till gemensam ekonominämnd. Vissa redaktionella ändringar
görs.

Beslut
Förslaget till ändring av ekonomistyrningspolicy fastställs med
redaktionella ändringar.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands ekonominämnd (inkl. policy)
Barn- och utbildningsutskottet (inkl. policy)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (inkl. policy)
Socialutskottet (inkl. policy)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Revidering av finanspolicy inför övergång till
gemensam ekonominämnd
Dnr 2011.0024.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av finanspolicy
inför övergång till gemensam ekonominämnd.
Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige fastställer förslaget till
ändring av finanspolicy med redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 70
Ledningskontoret, Finanspolicy. Förslag till förändringar inför NVE.
Vissa redaktionella ändringar görs.

Beslut
Förslaget till ändring av finanspolicy fastställs med redaktionella
ändringar.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Ekonominämnd (inkl. policy)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Ändring av kommunstyrelsens reglemente inför
övergång till gemensam ekonominämnd
Dnr 2012.0079.901

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret redovisar förslag till ändringar av kommunstyrelsens
reglemente med anledning av tillkomsten av Norra Västmanlands
ekonominämnd.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att punkterna om
medelsförvaltning i fjärde paragrafen i kommunstyrelsens reglemente
stryks fr.o.m. den 1 juli 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 71
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2012.

Beslut
Punkterna om medelsförvaltning i fjärde paragrafen i kommunstyrelsens
reglemente stryks fr.o.m. den 1 juli 2012.

Kopia till:
Ledningskontoret (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Omsättning av lån 2012
Dnr 2011.0192.942

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har lån med sammanlagt 91,5 miljoner kronor per
den 23 april 2012. Kommunen har hela lånestocken hos Kommuninvest
i Sverige AB. Låneskulden består av sju lån varav ett ska omsättas under
oktober månad 2012.
Kommuninvest kräver numera ett formellt beslut för varje nyupplåning
men även vid omsättning av lån. Idag finns det inget sådant beslut i
kommunen.
Kommunstyrelsen har på förslag av ekonomichefen föreslagit
fullmäktige att besluta enligt följande:
Kommunstyrelsen och efter den 1 juli Norra Västmanlands
ekonominämnd har rätt att under år 2012 omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 72
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 22 maj 2012

Beslut
Kommunstyrelsen och efter den 1 juli Norra Västmanlands
ekonominämnd har rätt att under år 2012 omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2012.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 51

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i
taxan för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Dnr 2012.0057.346

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxan
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 %, då denna
inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga självkostnad vid
upprättande av förbindelsepunkt.
Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 4,4 %. Den fasta
avgiften höjs från 4 329 till 4 520 kronor per år. Rörliga
förbrukningsavgiften höjs från 24,00 kronor till 25,06 kronor per m3.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 520 kronor till 1 587
kronor per år. Tomtyteavgiften höjs från 214 kronor till 223 kronor per
år och varje påbörjat 100-tal kvm tomtyta.
För en normalvilla med en vattenförbrukning om 150 m3/år innebär
förslaget en höjning av förbrukningsavgiften från 3 600 till 3 759 kronor,
fasta avgiften från 4 329 till 4 520 kronor och en höjning av
lägenhetsavgiften från 1 520 till 1 587 kronor eller tillsammans 417
kronor inklusive moms för ett år.
Kostnadsökningarna 2012 bedöms bli i storleksordningen 3 % på
årsbasis samtidigt som försäljningsvolymen bedöms minska med 2 % per
år. Vidare har kommunfullmäktiges uttalade viljeinriktning, att
brukningstaxan under några år skall höjas med en procentenhet mer per
år än kostnadsökningarna för att tillskapa underhållsmedel, beaktas.
De fasta avgifterna för diverse tjänster föreslås höjas med 3 %, vilket
bedöms motsvara kostnadsökningarna.
Texten i taxan anpassas i tillämpliga delar till Svenskt Vattens basförslag
i publikation P96.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-06-11

§ 51 (forts.)
De senaste åren blivit allt svårare att få betalt och beloppen som
faktureras vissa fastighetsägare vid fakturering kvartalsvis i efterskott är
betydande. Tätare fakturering ger ökade administrativa kostnader, men
minskar risken för större kundförluster.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och NVK
föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Förslaget till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa
för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla fr. o. m. den 1 oktober 2012.
2. Ägare till enbostadshus ska liksom tidigare faktureras i efterskott
per kvartal emedan övriga fastighetsägare skall faktureras i
efterskott per månad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 11 maj 2012, § 74
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 37

Beslut
1. Förslaget till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa
för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla fr. o. m. den 1 oktober 2012.
2. Ägare till enbostadshus ska liksom tidigare faktureras i efterskott
per kvartal emedan övriga fastighetsägare skall faktureras i
efterskott per månad.

Reservationer
Nancy Ibarra (V) och Ola Jonsson (-) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Renhållningstaxa 2013
Dnr 2012.0058.406

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag till renhållningstaxa att gälla fr. o. m. den 1 januari 2013.
Förslaget innebär oförändrade avgifter för hushållssopor och
slamtömning vid kampanj, en höjning av avgiften för latrinhämtning
med 70 %. För budad tömning gäller i avgiftsbilagan angivet belopp
uppräknat med högst angivet index.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och NVK
föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Förslaget till ändringar av avgifterna i "Avgiftsbilaga till
renhållningstaxa för Norbergs kommun" antas att gälla fr. o. m.
den 1 januari 2013.
2. Första meningen i renhållningstaxan under rubriken
"DEBITERING AV AVGIFTER" ändras till följande lydelse:
Avgifter för bortforsling och slutligt omhändertagande av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall vid ordinarie
hämtningar debiterar NVK fastighetsinnehavaren i efterskott var
tredje månad för enbostadshus och varje månad för övriga
fastigheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 75
NVK, direktionens protokoll den 29 mars 2012, § 39

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-06-11

§ 52 (forts.)
Beslut
1. Förslaget till ändringar av avgifterna i "Avgiftsbilaga till
renhållningstaxa för Norbergs kommun" antas att gälla fr. o. m.
den 1 januari 2013.
2. Första meningen i renhållningstaxan under rubriken
"DEBITERING AV AVGIFTER" ändras till följande lydelse:
Avgifter för bortforsling och slutligt omhändertagande av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall vid ordinarie
hämtningar debiterar NVK fastighetsinnehavaren i efterskott var
tredje månad för enbostadshus och varje månad för övriga
fastigheter.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Ändring av fullmäktiges arbetsordning om
interpellationer och frågor
Dnr 2012.0068.915

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har på initiativ av fullmäktiges presidium upprättat ett
förslag till ändring av fullmäktiges arbetsordning så att interpellationer
och frågor får riktas till ordföranden i kommunstyrelsens utskott.
Ledningskontoret har inför kommunstyrelsens behandling av ärendet
upprättat en kompletterande tjänsteskrivelse med alternativ för att på
olika sätt ställa interpellationer och frågor om kommunalförbund.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Fullmäktiges arbetsordning ändras enligt ledningskontorets
förslag så att interpellationer och frågor får riktas till ordföranden
i kommunstyrelsens utskott.
2. Fullmäktiges arbetsordning ändras så att om en interpellation
eller en fråga ställs till en nämndordförande och avser
förhållandena i ett kommunalförbund, som kommunen är
medlem i, får nämndordföranden överlämna till ordföranden i
förbundsdirektionen eller motsvarande att besvara
interpellationen eller frågan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 77
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2012
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2012

Yrkanden
Gunilla Persson (S) yrkar att en ändring görs till kommunstyrelsens
förslag punkt 2 så att nämndordförande ersätts med kommunstyrelsens
ordförande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Perssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Perssons ändringsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-06-11

§ 53 (forts.)
Beslut
1. Fullmäktiges arbetsordning ändras enligt ledningskontorets
förslag så att interpellationer och frågor får riktas till ordföranden
i kommunstyrelsens utskott.
2. Fullmäktiges arbetsordning ändras så att om en interpellation
eller en fråga ställs till kommunstyrelsens ordförande och avser
förhållandena i ett kommunalförbund, som kommunen är
medlem i, får kommunstyrelsens ordförande överlämna till
ordföranden i förbundsdirektionen eller motsvarande att besvara
interpellationen eller frågan.

Kopia till:
Ledningskontoret (för åtgärd)
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 54

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Svar på motion om utredning av Norra
Västmanlands Utbildningsförbund
Dnr 2011.0122.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en motion om Norra
Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) där han föreslår att en
utomstående konsult utreder om det är ekonomiskt fördelaktigt att vara
med i NVU samt att kommunen inom sex månader tar in slutsatsen från
denna utredning och tar ett beslut i frågan om vi ska fortsätta ingå i
NVU eller inte.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad med hänvisning till i tjänsteskrivelsen redovisade åtgärder i linje
med förslaget samt planerad kommande behandling av konsultrapport
och ekonomiska beräkningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 79
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2012
Essbe-konsult Bo Sahlée 2011-11-30, Rapport Skinnskatteberg
Gymnasieelever
Motion inkommen den 5 september 2011

Beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till i tjänsteskrivelsen
redovisade åtgärder i linje med förslaget samt planerad kommande
behandling av konsultrapport och ekonomiska beräkningar.

Reservationer
Pratima Åslund (V) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Lennart Skansfors
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 55

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Svar på motion om en gemensam
överförmyndarorganisation
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Eva Pålsson (S), Pratima Åslund (V), Christer Filipsson (FP), Sven
Bergman (M), Lennart Skansfors (C) och Peter Lind (MP) inkom den 1
december 2010 med en motion om utredning av en gemensam
överförmyndarorganisation inom FAHNS-kommunerna.
Beredningstiden har förlängts av fullmäktige och motionen måste
behandlas av fullmäktige i juni.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit fullmäktige att motionen bifalls. Beredningen
i själva sakfrågan fortsätter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 80
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 december 2011, § 139
Överförmyndarens skrivelse inkommen den 29 juni 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 186
Motion inkommen den 1 december 2010

Beslut
Motionen bifalls.

Kopia till:
Motionärerna
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 56

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Skolplan
Dnr 2011.0081.610

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet har upprättat ett förslag till skolplan på
uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har på förslag av
utskottet föreslagit fullmäktige att skolplan för Norbergs kommun 2012–
2015 antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 81
Barn- och utbildningsutskottet, ordförandebeslut den 7 maj 2012
Skolplan för Norbergs kommun 2012–2015 den 32 april 2012

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att när skolplanen färdigställs och kommuniceras ska det tydligt
framgå att den ingår i ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med
andra styrdokument.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Neverlands tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget och tilläggsyrkandet.

Beslut
1. Skolplan för Norbergs kommun 2012–2015 antas.
2. När skolplanen färdigställs och kommuniceras ska det tydligt
framgå att den ingår i ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans
med andra styrdokument.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 57

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2012.0014.700

Sammanfattning av ärendet
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 första kvartalet 2012. För denna period rapporteras ett
beslut som inte har verkställts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 83
Socialutskottets protokoll den 23 april 2012, § 98
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2012

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 1 2012.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 58

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2012.0011.910

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. Kommunstyrelsen har på förslag av ledningskontoret
föreslagit fullmäktige att ta del av förteckningen över motioner under
beredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 87
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2012

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning och noterar att nummer 2 och 4 i förteckningen har besvarats.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 59

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2012.0012.914

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31a §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de medborgarförslag, som då
ännu inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över medborgarförslag
under beredning. Kommunstyrelsen har på förslag av ledningskontoret
föreslagit fullmäktige att ta del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 21 maj 2012, § 88
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2012

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning och noterar att nummer 1 i förteckningen har besvarats.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 60

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Motion om nyckeltal i årsredovisningen
Dnr 2012.0081.910

Sammanfattning av ärendet
Henning Bask (S) har inkommit med en motion om att
nyckeltalsredovisningen ska utökas till att omfatta alla delar av den
kommunala förvaltningen.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 30 maj 2012

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 61

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Motion om att byggnadsminnesskydda
Kärrgruvans skola
Dnr 2012.0084.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska
ansöka om byggnadsminnesskydd för den gamla skolan i Kärrgruvan
med skolgård och de övriga byggnader som berörs.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 4 juni 2012

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 62

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Fyllnadsval till uppdrag som ordförande i
fullmäktigeberedning av barn- och
ungdomspolitiskt program
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har den 14 mars 2011, § 24 tillsatt en fullmäktigeberedning
med uppdrag att tillsammans med ungdomar i kommunen ta fram ett
barn- och ungdomspolitiskt program.
Frida Jansson (S) har inkommit med en avsägelse av uppdraget som
ordförande i fullmäktigeberedningen. Fullmäktige har beslutat att
entlediga Jansson från sitt uppdrag samt att fyllnadsval bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 maj 2012, § 38

Yrkanden
Valberedningens ordförande Eva Pålsson (S) yrkar att Robin Bergman
(S) utses till ordförande i fullmäktigeberedning av barn- och
ungdomspolitiskt program.

Beslut
Robin Bergman (S) utses till ordförande i fullmäktigeberedning av barnoch ungdomspolitiskt program.

Notering till protokollet
Tiden för beredningen har gått ut. Beredningen uppmanas inkomma
med en ansökan om förlängd tid.

Kopia till:
Robin Bergman
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 63

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Filipsson (FP) har inkommit med en avsägelse från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 28 maj 2012

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att Ulf Olofsson (C) utses till ny ledamot i
kommunstyrelsen till och med 2014 samt att Ingrid Filipsson (FP) utses
till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 2014

Beslut
1. Ingrid Filipsson (FP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen till och med 2014 utses Ulf
Olofsson (C).
3. Till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 2014 istället för
Ulf Olofsson (C) utses Ingrid Filipsson (FP).

Kopia till:
Ulf Olofsson
Ingrid Filipsson
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 64

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Kent Persson (V) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 11 juni 2012

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att Ulrica Persson (V) utses till ny ersättare i
kommunstyrelsen till och med 2014.

Beslut
1. Kent Persson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 2014 utses Ulrica
Persson (V).

Kopia till:
Kent Persson
Ulrica Persson
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 65

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Majja Neverland (V) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 11 juni 2012

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar att Pratima Åslund (V) utses till ny ledamot i
kommunstyrelsen till och med 2014.

Beslut
1. Majja Neverland (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen till och med 2014 utses
Pratima Åslund (V).

Kopia till:
Majja Neverland
Pratima Åslund
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 66

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund (V) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 11 juni 2012

Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar att Majja Neverland (V) utses till ny ledamot i
kommunstyrelsen till och med 2014.

Beslut
1. Pratima Åslund (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 2014 utses Majja
Neverland (V).

Kopia till:
Majja Neverland
Pratima Åslund
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 67

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Fyllnadsval till uppdrag som vice ordförande i
kommunstyrelsen
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en avsägelse av sitt uppdrag
som vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har
beslutat att entlediga Skansfors från sitt uppdrag samt överlämna
fyllnadsval till valberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 maj 2012, § 39

Yrkanden
Valberedningens ordförande Eva Pålsson (S) yrkar att Pratima Åslund
(V) utses till ny vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslut
Till ny vice ordförande i kommunstyrelsen till och med 2014 utses
Pratima Åslund (V).

Kopia till:
Pratima Åslund
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 68

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Meddelanden


Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) meddelar att
Statens Bostadsomvandling vill att beslut om trygghetsboendet
ska tas i september för start av ombyggnation i oktober. Beslut
av kommunfullmäktige planeras till den 10 september.
Handlingarna kommer att skickas ut via e-post.

Beslut
Fullmäktige tar del av redovisat meddelande.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-06-11

Bilaga: omröstning, § 44
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Torsten Jansson (S)
Åsa Eriksson (S)
Kent Persson (V)
Frida Jansson (S)
Christer Filipsson (FP)
Ola Jonsson (-)
Kjell Sundvall (M)
Lennart Skansfors (C)
Gunilla Persson (S)
Pratima Åslund (V)
Sten Nordström (S)
Elizabeth Pettersson (S)
Henning Bask (S)
Sven Bergman (M)
Majja Neverland (V)
Ulf Olofsson (C)
Inga-Stina Hesselius (S)
Mikael Ladman (S)
Mats Guss (FP)
Pieternella van Beek (MP)
Eva Pålsson (S)
Fredrik Johansson (V)
Gunnar Tiger (S)
Lillemor Sunesson (S)
Monica Karlsson (M)
Marie-Louise Murray (FP)
Arne Pettersson (S)
Mattias Björlestrand (C)
Nancy Ibarra (V)
Summa

Justerare

Ja-röst
x
x
x
x

Nej-röst

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
19

10

Utdragsbestyrkande

36(36)

