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Sammanträdesdatum
2012-11-12

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 12 november 2012,
17.30–19:50

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande, Kenneth Östberg (S), Åsa
Eriksson (S), Kent Persson (V), Frida Jansson (S), Kjell Sundvall
(M), Gunilla Persson (S), Pratima Åslund (V), Henrik Nyström
(FP), Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask (S), Sven Bergman
(M), Ulf Olofsson (C), Inga-Stina Hesselius (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) §§ 91-103, Arne Pettersson (S),
Torsten Jansson (S), ersättare, Dennis Hellström (C), ersättare,
Stefan Lundin (V), ersättare, Ingrid Fahlqvist (S), ersättare, Ulrica
Persson (V), ersättare, §§ 83–del av 90.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kanslichef, Karolina Berglund, ekonomichef, §§
83-88, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, LilliAnn
Källermark § 84, Robin Bergman (S), ersättare, Linnéa
Landerstedt (S), ersättare, Pieternella van Beek (MP), ersättare

Justerare
Justeringsdatum

Henrik Nyström (FP), Gunilla Persson (S). Ers: Elizabeth
Pettersson(S) och Henning Bask (S)
Tisdagen den 20 november

Underskrifter

Sekreterare

§§ 83– 103
Staffan Mood

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Henrik Nyström, Gunilla Persson
ANSLAG/BEVIS
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§ 83

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Meddelanden





Information om enkät om den nya politiska organisationen
Länsstyrelsens protokoll den 25 oktober 2012, Ny
ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen, skrivelse inkommen den 30 oktober 2012, Svar
angående Norbergs kommuns skrivelse om rovdjursfrågor
Vision, skrivelse med bilagor inkommen den 8 november 2012,
Förfrågan

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Norberg kommuns delårsbokslut per den 31
augusti 2012 med resultatprognos per den 31
december 2012 samt revisionsutlåtande
Dnr 2012.0008.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har tagit fram delårsbokslut per
den 31 augusti med prognos för årets resultat. Resultatet per den 31
augusti uppgår till -3,1 miljoner kronor. I periodens resultat ingår
resultateffekten av den nedskrivning som har gjorts vad gäller värdet på
skollokaler.
Årets resultat prognostiseras till -14,7 miljoner kronor. Efter att hänsyn
tagits till nedskrivning på 19,1 miljoner kronor uppgår resultatet till 4,4
miljoner kronor.
Revisionen bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt inte är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för
verksamheten.

Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning av delårsrapport och pwc: Revisionsrapport,
Granskning av delårsrapport 2012, inkommet den 29 oktober 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 135
Delårsrapport 2012-08-31 samt resultatprognos 2012-12-31

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av kommunens delårsbokslut per den 31
augusti med resultatprognos per den 31 december 2012 samt
revisionsutlåtande.

Kopia till:
Revisionen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Allmänhetens frågestund om budget
Dnr 2012.0001.942

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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§ 86

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Norberg kommuns budget för 2013 med plan för
2014 och 2015
Dnr 2012.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2013–2015 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 21–22 mars 2012, § 29.
Kommunstyrelsen har beslutat att ekonomiförvaltningen ska yttra sig
över hur punkten om ianspråktagande av medel för pensionskostnader
förhåller sig till god redovisningssed, att ett inriktningsbeslut tas om att
verksamheten i kultur-, idrotts- och fritidsutskottet och barn- och
utbildningsutskottet ska ha en gemensam sektorschef från juli 2013 samt
att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
försälja fastigheterna Rutgården och Lövets.
Kommunstyrelsen har därutöver beslutat om egen drift- och
investeringsbudget för 2013 med plan för 2014 och 2015 under
förutsättning att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
samt föreslagit fullmäktige budget för 2013 med plan för 2014 och 2015.

Beslutsunderlag
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, skrivelse daterad den 25
oktober 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 136
Budget och plan 2013–2015 med inriktningsmål (arbetsutkast) – Förslag
till kommunstyrelsen
Centrala samverkansgruppen, protokoll den 11 oktober 2012, § 42
LR och Lärarförbundet, skrivelse daterad den 11 oktober 2012
Fackförbundens skrivelse inkommen den 19 september 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2012-11-12

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar med instämmande av Ulrica Persson (V) att
kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att budget
inte är finansierad. Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Gunilla
Persson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunilla Persson (S) yrkar
som tilläggsyrkande att kommunstyrelsen och dess utskott skall
återredovisa hur man disponerar sina ramar och detta skall ske på
kommunfullmäktige i december.
Ordföranden ställer proposition på Kent Perssons (V) yrkande om
återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att fullmäktige beslutat
att avgöra ärendet idag.
Kent Persson (V) yrkar omröstning. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet avgörs idag.
Nej-röst för att ärendet skall återremitteras.
Med 22 ja-röster och 5 nej-röster beslutar fullmäktige att avgöra ärendet
idag (se bilaga, omröstning sid 28).
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
och Gunilla Perssons (S) tilläggsyrkande och finner att fullmäktige
bifaller dessa.

Beslut
1. Kommunstyrelsen och dess utskott skall återredovisa hur man
disponerar sina ramar och detta skall ske på kommunfullmäktige
i december.
2. Medel för attraktivitetsåtgärder år 2013 avsätts inte från årets
överskott.
3. Anslaget för extra underhåll minskas med 1 000 000 kronor till
1 000 000 kronor respektive år under perioden 2013–2015.
4. Medfinansiering av Citybanan tas som en investering på 25 år,
vilket innebär 203 000 kronor år 2013, 213 000 kronor år 2014
och 248 000 kronor år 2015.
5. Till hyra för trygghetsboendet anslås 500 000 kronor år 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-11-12

6. Till eventuell hyressubvention för trygghetsboendet avsätts
800 000 kronor respektive år 2014 och 2015.
7. Under förutsättning att resultatet överstiger 4 000 000 kronor
ianspråktas medel för pensionskostnader från 2012 års
resultatmässiga överskott upp till en nivå av 2 000 000 kronor för
år 2013, 1 000 000 kronor för år 2014 och 1 000 000 kronor för
år 2015.
Kommunstyrelsens driftbudget
8. Kommunstyrelsen tilldelas en driftbudgetram på 222 088 000
kronor år 2013, 224 306 000 kronor år 2014 och 228 812 000
kronor år 2015.
Kommunstyrelsens investeringsbudget
9. Kommunstyrelsens totala investeringsanslag uppgår till 1 000 000
kronor respektive år 2013–2015.
Kommunfullmäktiges driftbudget
10. Norra Västmanlands Utbildningsförbunds äskanden avslås, vilket
innebär att förbundet tilldelas ett anslag på 30 270 000 kronor år
2013, 30 255 000 kronor år 2014 och 30 860 000 kronor år 2015.
11. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag för
Svenska för invandrare på 867 000 kronor respektive år 2013–
2015.
12. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ett anslag
på 12 521 000 kronor år 2013, 12 771 000 kronor år 2014 och
13 026 000 kronor år 2015.
13. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag på
4 496 000 kronor år 2013, 4 577 000 kronor år 2014 och
4 669 000 kronor år 2015.
14. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett
anslag på 2 472 000 kronor år 2013, 2 486 000 kronor år 2014
och 2 578 000 kronor år 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-11-12

15. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 931 000
kronor år 2013, 931 000 kronor år 2014 och 950 000 kronor år
2015.
16. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på
3 800 000 kronor år 2013, 3 876 000 kronor år 2014 och
3 954 000 kronor år 2015.
17. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på
160 000 kronor respektive år 2013–2015.
Kommunfullmäktiges investeringsbudget
18. Kommunfullmäktiges totala investeringsanslag med Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare uppgår till
10 000 000 kronor respektive år 2013–2015.

Reservationer
Kent Persson (V), Pratima Åslund (V), Stefan Lundin (V), Fredrik
Johansson (V) och Ulrica Persson (V) reserverar sig mot beslutet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

9(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 87

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Skattesats för år 2013
Dnr 2012.0001.942

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.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att den
kommunala skattesatsen för år 2013 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2012 års
skattesats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 137

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslut
Den kommunala skattesatsen för år 2013 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2012 års
skattesats.

Anteckning till protokollet
Kent Persson (V), Pratima Åslund (V), Stefan Lundin (V), Fredrik
Johansson (V) och Ulrica Persson (V) antecknar till protokollet att de
avstår från att delta i beslutet.

Kopia till:
Revisionen
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Omsättning av lån
Dnr 2011.0192.942

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest kräver ett formellt beslut för varje nyupplåning och vid
omsättning av lån.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har inkommit med redovisning
av låneskulden.
Kommunstyrelsen har beslutat att vid omsättning av lån ska ambitionen
vara att samtidigt amortera på låneskulden samt föreslagit fullmäktige att
besluta att Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år
2013 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning under 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 138
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, skrivelse daterad den
4 oktober 2012

Beslut
Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2013 omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under 2013.

Kopia till:
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Försäljning av fastigheten Norberg Källan 3
Dnr 2012.0136.253

Sammanfattning av ärendet
Ett köpekontrakt har upprättats avseende kommunens försäljning av
fastigheten Norberg Källan 3 för en köpeskilling på 375 000 kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att fastigheten
Norberg Källan 3 försäljs enligt upprättat kontraktsförslag för en
köpeskilling på 375 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 156
Köpekontrakt

Yrkanden
Ulrica Persson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Frida
Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Perssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Fastigheten Norberg Källan 3 försäljs enligt upprättat kontraktsförslag
för en köpeskilling på 375 000 kronor.

Reservationer
Kent Persson (V), Pratima Åslund (V), Stefan Lundin (V), Fredrik
Johansson (V) och Ulrica Persson (V) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Folkomröstning om placering av lekpark
Dnr 2012.0104.111

Sammanfattning av ärendet
Namnlistor med cirka 1140 namn med krav att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) river upp beslutet att bygga lekparken
vid Norbergsån har överlämnats till kommunen. Sker inte detta kräver de
som skrivit under namninsamlingen att Norbergarna skall få folkomrösta
om lekparkens placering. NVK har vid sammanträde den 30 augusti
beslutat att avbryta projektet.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att ta del av dels
namninsamlingen och dels NVK:s beslut att avbryta projektet, att en
fråga om en lekparks placering är normalt inte en fråga för
kommunfullmäktige att besluta om och är därför inte en fråga som är
lämplig att folkomrösta om och att folkomröstning om placering av
lekparken inte genomförs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 142
Ledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor den 11 september 2012

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar att fullmäktige bifaller punkt 1 i
kommunstyrelsens förslag men att punkt 2 och 3 ändras till att, med
hänvisning till att namninsamlingens krav på att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund skall riva beslutet om byggande av en lekpark
vid Norbergsån redan är uppfyllt, inte genomföra en folkomröstning om
lekparken. Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till Perssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1
och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ordförande ställer sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 2 – 3 mot Perssons
yrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt Perssons förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 90 (forts.)
Beslut
1. Fullmäktige tar del av dels namninsamlingen och dels Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbunds beslut att avbryta
projektet.
2. Med hänvisning till att namninsamlingens krav på att Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund skall riva beslutet om
byggande av en lekpark vid Norbergsån redan är uppfyllt,
beslutar fullmäktige att inte genomföra en folkomröstning om
lekparken.

Kopia till:
Gunilla Ekström
Valnämnden
Ledningskontoret
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Avgifter avseende serveringstillstånd för 2012
Dnr 2012.0105.702

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsstyrelsen i Avesta kommun har beslutat om taxor för
serveringstillstånd 2012. Kommunstyrelsen har beslutat att ge
socialutskottet i uppdrag att verka för indexuppräknad taxa samt på
förslag av socialutskottet föreslagit fullmäktige att anta förslaget till
avgifter avseende serveringstillstånd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 131
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2012

Beslut
Förslaget till avgifter avseende serveringstillstånd antas.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Nya riktlinjer för uppvaktning och avtackning av
medarbetare och förtroendevalda
Dnr 2012.0131.909

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande policy för uppvaktning och avtackning av medarbetare och
förtroendevalda är i behov av revidering då de är svårtolkade.
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att riktlinjerna antas och
därmed ersätter nuvarande policy och regler med tillhörande
tolkningsbeslut samt att förslaget kompletteras med att vid särskilda fall
ska allmänna utskottet kunna göra undantag från kravet att
förtroendeuppdrag ska vara sammanhängande för uppvaktning med
minnesgåva.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 133
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2012

Beslut
1. Riktlinjer för uppvaktning och avtackning av medarbetare och
förtroendevalda i Norbergs kommun antas och ersätter därmed
nuvarande policy och regler för uppvaktning och avtackning med
tillhörande tolkningsbeslut.
2. Förslaget till riktlinjer kompletteras med att vid särskilda fall ska
allmänna utskottet kunna göra undantag från kravet att
förtroendeuppdrag ska vara sammanhängande för uppvaktning
med minnesgåva.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Kanslisektionen
Personalsektionen
Mapp styrdokument
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Sammanträdesdatum
2012-11-12

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 andra kvartalet 2012. För denna period rapporteras ett
beslut som inte har verkställts. Kommunstyrelsen har föreslagit
fullmäktige att ta del av rapporten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 149
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2012

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 2 2012.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 94

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Svar på motion om att utreda statlig
rovdjurspolitiks socioekonomiska effekter på
kommunens ekonomi, invånare, näring och
attraktivitet
Dnr 2012.0043.910

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en motion om att en
utredning om statlig rovdjurspolitiks socioekonomiska effekter på
Norbergs kommuns ekonomi, invånare, näring och attraktivitet ska
genomföras.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att kommunen tar initiativ
till en offentlig hearing om vargfrågan och att motionen därmed anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 141
Skrivelse inkommen den 22 oktober 2012
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 maj 2012, § 37
Motion inkommen den 26 mars 2012

Beslut
1. Kommunen tar initiativ till en offentlig hearing om vargfrågan.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Christer Filipsson
Kanslisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 95

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Svar på 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.
Kommunstyrelsen har på förslag av kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
föreslagit fullmäktige att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 150
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13
september 2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 11 juni 2012, § 61
Motion inkommen den 4 juni 2012

Beslut
Motionen om att byggnadsminnesskydda Kärrgruvans skola avslås.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 96

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Svar på 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.
Kommunstyrelsen har beslutat att kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
(KIFU) ges i uppdrag att ta med idén om laglig graffittivägg på
Mimerlavsområdet i den pågående utredningen om Mimerlavsområdets
utveckling samt på förslag av KIFU respektive Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) föreslagit att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 151
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti
2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 mars 2012, § 11
Motion inkommen den 1 mars 2012

Beslut
Motionen om fler lagliga graffittiväggar avslås.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 97

Sammanträdesdatum
2012-11-12

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. Åtta motioner redovisas.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av förteckningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 154
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2012

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning och noterar att nummer 3-5 i förteckningen har besvarats.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 98

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2012.0012.914

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 a §, 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. Ett medborgarförslag redovisas.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av förteckningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 22 oktober 2012, § 155
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2012

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 99

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Motion om julferiearbete
Dnr 2012.0137.910

Sammanfattning av ärendet
Mattias Björlestrand (C) har inkommit med en motion om att
kommunen ska erbjuda julferiearbete för ungdomar mellan 15 och 20 år.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 5 november 2012

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 100

Sammanträdesdatum
2012-11-12

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. Fullmäktige har beslutat
att entlediga Hansdotter från uppdraget samt bordlägga fyllnadsval.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 1 oktober 2012, § 79

Beslut
Val av ny ersättare i Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och
andra samverkansfrågor bordläggs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 101

Sammanträdesdatum
2012-11-12

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot till rådsmöte
i Mälardalsrådet
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i Mälardalsrådet. Fullmäktige har
beslutat att entlediga Skansfors från uppdraget samt bordlägga
fyllnadsval.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 1 oktober 2012, § 80

Yrkande
Stefan Lundin (V) yrkar att Pratima Åslund (V) utses efter Lennart
Skansfors (C).

Beslut
Till ny ledamot i Mälardalsrådet intill rådsmöte 2015 utses Pratima
Åslund (V).

Kopia till:
Pratima Åslund
Mälardalsrådet
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 102

Sammanträdesdatum
2012-11-12

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.
Fullmäktige har beslutat att entlediga Skansfors från uppdraget samt
bordlägga fyllnadsval.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 1 oktober 2012, § 81

Yrkande
Stefan Lundin (V) yrkar att Pratima Åslund (V) utses efter Lennart
Skansfors (C).

Beslut
Till ny ersättare i Västmaland-Dalarna lönenämnd till och med 2014
utses Pratima Åslund (V).

Kopia till:
Pratima Åslund
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 103

Sammanträdesdatum
2012-11-12

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.
Fullmäktige har beslutat att entlediga Skansfors från uppdraget samt
bordlägga fyllnadsval.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 1 oktober 2012, § 82

Yrkande
Stefan Lundin (V) yrkar att Pratima Åslund (V) utses efter Lennart
Skansfors (C).

Beslut
Till ny ersättare i Norra Västmalands Ekonominämnd till och med 2014
utses Pratima Åslund (V).

Kopia till:
Pratima Åslund
Norra Västmanlands Ekonominämnd
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-12

Kommunfullmäktige

Bilaga: omröstning, § 86
Ledamot/
tjänstgörande ersättare
Kenneth Östberg (S)
Åsa Eriksson (S)
Kent Persson (V)
Frida Jansson (S)
Torsten Jansson (S)
Kjell Sundvall (M)
Dennis Hellström (C)
Gunilla Persson (S)
Pratima Åslund (V)
Sten Nordström (S)
Henrik Nyström (FP)
Elizabeth Pettersson (S)
Henning Bask (S)
Sven Bergman (M)
Stefan Lundin (V)
Ulf Olofsson (C)
Inga-Stina Hesselius (S)
Ingrid Fahlqvist (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)
Ulrica Persson (V)

Justerare

§ 86
Ja-röst 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
X
X

Utdragsbestyrkande
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