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Sammanträdesdatum
2012-10-01

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 1 oktober 2012,
17.30–18.20

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent Persson
(V), Christer Filipsson (FP), Ola Jonsson (-), Lennart Skansfors
(C), Gunilla Persson (S), Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask
(S), Sven Bergman (M), Ulf Olofsson (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), Marie-Louise Murray (FP),
Arne Pettersson (S), Mattias Björlestrand (C), Nancy Ibarra (V),
Ulrica Persson (V), ersättare, Ingrid Falquist (S), ersättare, Björn
Larsson Björnberg (S), ersättare

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Malin Hedman, kommunsekreterare

Justerare

Kent Persson (V) och Lennart Skansfors (C)

Justeringsdatum

Tisdagen den 9 oktober 2012

Underskrifter

Sekreterare

§§ 70–82
Malin Hedman

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Kent Persson, Lennart Skansfors
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2012-10-10

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontorets kanslisektion

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Malin Hedman

Justerare

Utdragsbestyrkande

2012-11-01

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Innehållsförteckning
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82

Justerare

Svar på medborgarförslag om Karlbergs lekplats som alternativ
till planerad lekplats vid Norbergsån
3
Svar på medborgarförslag om snöskottning för äldre
4
Reviderad förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund
5
Utredning om justering av tomtpriser
6
Svar på motion om barnomsorg på obekväm tid
7
Svar på motion om jägarexamen för högstadieelever
8
Motion om bildande av ”stor-NVU” – en med Fagersta och
Skinnskattebergs kommuner gemensam organisation för grundoch gymnasieskolan samt vuxenutbildningen
10
Motion om att inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges
sammanträden
11
Inkommen fråga
12
Avsägelse från och fyllnadsval till uppdrag som ersättare i
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor
13
Avsägelse från och fyllnadsval till uppdrag som ledamot i
Mälardalsrådet
14
Avsägelse från och fyllnadsval till uppdrag som ersättare i
Västmanland-Dalarna lönenämnd
15
Avsägelse från och fyllnadsval till uppdrag som ersättare i Norra
Västmanlands Ekonominämnd
16

Utdragsbestyrkande

2(16)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 70

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Svar på medborgarförslag om Karlbergs lekplats
som alternativ till planerad lekplats vid
Norbergsån
Dnr 2012.0071.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om Karlbergs lekplats som alternativ till planerad
lekplats vid Norbergsån har inkommit.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) avstyrker
medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att
medborgarförslaget avslås enligt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds förslag med motiveringen att kommunen inte
har för avsikt att investera i lekplats på annans mark.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2012, § 125
NVK, direktionens protokoll den 28 juni 2012, § 135
Fullmäktiges protokoll den 7 maj 2012, § 19
Medborgarförslag inkommet den 7 maj 2012

Beslut
Medborgarförslaget avslås enligt Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbunds förslag med motiveringen att kommunen inte
har för avsikt att investera i lekplats på annans mark.

Kopia till:
Förslagsställaren
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Svar på medborgarförslag om snöskottning för
äldre
Dnr 2012.0056.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att hjälp med snöskottning för äldre ska
återinföras har inkommit.
Kommunstyrelsen har på förslag av socialutskottet föreslagit fullmäktige
att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2012, § 126
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2012
Fullmäktiges protokoll den 7 maj 2012, § 18
Medborgarförslag inkommet den 10 april 2012

Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Kopia till:
Förslagsställaren
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Reviderad förbundsordning för Norra
Västmanlands Samordningsförbund
Dnr 2012.0085.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVS) har tagit fram ett
förslag till revidering av förbundsordningen att gälla från och med 2013.
Revideringarna gäller bland annat ersättningar till förtroendevalda.
Styrelsen beslutade att överlämna förslaget att diskutera vid samrådet
med huvudmännen. Under samrådsmötet med huvudmännen tillstyrktes
de förändringar som förslaget innebär.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att besluta att förslaget till reviderad förbundsordning för
Norra Västmanlands Samordningsförbund antas att gälla från och med
den 1 januari 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2012, § 121
NVS, minnesanteckningar från samrådsmöte den 12 april 2012
NVS, protokoll den 16 mars 2012, § 8

Beslut
Förslaget till reviderad förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund antas att gälla från och med den 1 januari 2013.

Kopia till:
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Mapp styrdokument
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Utredning om justering av tomtpriser
Dnr 2012.0090.206

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har genom
kommunfullmäktiges beslut den 4 december 2006, § 200, erhållit ett
beredningsuppdrag avseende den årliga prövningen i samband med
budgeten om principer för försäljning av tomtmark.
Kommunstyrelsen har på förslag av NVK och allmänna utskottet
beslutat att föreslå fullmäktige att besluta enligt följande:
Tomtpriserna höjs inte, varken för villatomter eller för industrimark. De
nuvarande riktlinjerna för prissättning fortsätter att gälla tillsvidare. Vid
försäljning av industrimark börjar kommunen tillämpa den modell som
tillämpas i Avesta, varvid köpebrev inte utfärdas förrän byggnationen
påbörjats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2012, § 122
NVK, direktionens protokoll den 31 maj 2012, § 95

Beslut
Tomtpriserna höjs inte, varken för villatomter eller för industrimark. De
nuvarande riktlinjerna för prissättning fortsätter att gälla tillsvidare. Vid
försäljning av industrimark börjar kommunen tillämpa den modell som
tillämpas i Avesta, varvid köpebrev inte utfärdas förrän byggnationen
påbörjats.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(16)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 74

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Svar på motion om barnomsorg på obekväm tid
Dnr 2011.0183.910

Sammanfattning av ärendet
Eva Pålsson (S) har inkommit med en motion om att kommunen ska
undersöka om det går att samordna verksamhet inom socialförvaltningen
med barnomsorg på obekväm tid.
Kommunstyrelsen har på förslag av barn- och utbildningsutskottet och
socialutskottet föreslagit fullmäktige att motionen avslås på grund av att
det inte finns finansiellt utrymme.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2012, § 102
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 maj 2012
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 maj 2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 december 2012, § 135
Motion inkommen den 5 december 2012

Beslut
Motionen avslås på grund av att det inte finns finansiellt utrymme.

Kopia till:
Eva Pålsson
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Svar på motion om jägarexamen för
högstadieelever
Dnr 2011.0129.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) har inkommit med en motion om att högstadieelever ska
ges möjlighet att läsa jägarexamens teoridel inom ramen för Elevens val.
Barn- och utbildningsutskottet (BUU) har föreslagit att motionen avslås
med motiveringen att jägarexamens teoridel till sitt innehåll och sin
inriktning inte är förenlig med kursplanen och med kunskapskraven
enligt 10 kap. 11 § skollagen.
Kommunstyrelsen återrremitterade ärendet med motiveringen att
förslaget även ska utredas i förhållande till Norra Västmanlands
Utbildningsförbund (NVU).
BUU har föreslagit att motionen avslås eligt yttrande från Norra
Västmanlands Utbildningsförbund: alla kurser som ges inom ramen för
en gymnasieutbildning ska vara godkänd av Skolverket. Den föreslagna
utbildningen, inom ramen för jägarexamnes teoridel, anses inte ligga
inom något nationellt programs examensmål. NVU kan därför inte ge en
kurs enligt motionens förslag.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att motionen avslås med
hänvisning till barn- och utbildningsutskottets och Norra Västmanlands
Utbildningsförbunds yttranden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2012, § 103
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2012
NVU:s skrivelse daterad den 30 april 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 13 februari 2012, § 23
BUU:s protokoll den 23 januari 2012, § 8
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 109
Motion inkommen den 22 september 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-10-01

§ 75 (forts.)
Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C)
att ärendet återremitteras med motiveringen att beslutsunderlaget
innehåller faktafel.

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att beslutsunderlaget innehåller
faktafel.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Motion om bildande av ”stor-NVU” – en med
Fagersta och Skinnskattebergs kommuner
gemensam organisation för grund- och
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen
Dnr 2012.0116.910

Sammanfattning av ärendet
Ulrica Persson (V) och Henning Bask (S) har inkommit med en motion
om att bilda ett stor-NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) –
en gemensam organisation för grund- och gymnasieskolan samt
vuxenutbildningen för Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 20 september 2012

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Motion om att inrätta ett Speakers corner på
fullmäktiges sammanträden
Dnr 2012.0119.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) har inkommit med en motion om att inrätta ett Speakers
corner på fullmäktiges sammanträden.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 21 september 2012

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Inkommen fråga
Dnr 2012.0120.915


Fråga inkommen den 21 september 2012 från Ola Jonsson (-) till
kommunstyrelsens ordförande om skrivelse till länsstyrelsen om
vargfrågan.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Avsägelse från och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Linn Hansdotter (FP) har inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse den 27 juni 2012

Beslut
1. Linn Hansdotter (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor.
2. Val av ny ersättare i Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor bordläggs.

Kopia till:
Linn Hansdotter
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Avsägelse från och fyllnadsval till uppdrag som
ledamot i Mälardalsrådet
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i Mälardalsrådet.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 1 oktober 2012

Beslut
1. Lennart Skansfors (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Mälardalsrådet.
2. Val av ny ledamot i Mälardalsrådet bordläggs.

Kopia till:
Lennart Skansfors
Mälardalsrådet
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Avsägelse från och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i Västmanland-Dalarna lönenämnd
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i Västmanland-Dalarna lönenämnd.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 1 oktober 2012

Beslut
1. Lennart Skansfors (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Västmanland-Dalarna lönenämnd.
2. Val av ny ersättare i Västmanland-Dalarna lönenämnd bordläggs.

Kopia till:
Lennart Skansfors
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Sammanträdesdatum
2012-10-01

Avsägelse från och fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i Norra Västmanlands Ekonominämnd
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i Norra Västmanlands Ekonominämnd.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 1 oktober 2012

Beslut
1. Lennart Skansfors (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Norra Västmanlands Ekonominämnd.
2. Val av ny ersättare i Norra Västmanlands Ekonominämnd
bordläggs.

Kopia till:
Lennart Skansfors
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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