SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-01-24

Kommunfullmäktige

1

Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, klockan 17.30–20.45
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Sten Nordström (S), ordförande
Kenneth Östberg (S)
Åsa Eriksson (S)
Kent Persson (V)
Frida Jansson (S)
Christer Filipsson (FP)
Ola Jonsson (S)
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Majja Neverland (V)
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Inga-Stina Hesselius (S)
Linn Hansdotter (FP)

Peter Lind (MP)
Eva Pålsson (S)
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Björn Larsson (S), ersättare
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Kjell Karlsson (MP), ersättare

Stefan Johansson (FP), ersättare
Staffan Mood, kanslichef
Sonja Parling, ekonomichef
Malin Hedman, kommunsekreterare
Marie Andersson, § 8
Carita Björklund, § 9

Utses att justera

Kjell Sundvall (M) och Lennart Skansfors (C), ersättare: Gunilla Persson
(S) och Henry Lehto (V)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, kanslisektionen den 31 januari 2011 klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1–14
Malin Hedman

Ordförande

Sten Nordström
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Kjell Sundvall, Gunilla Persson
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KF § 1

Avtackning av avgående förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Inger Andersson, Putte Dahlström, Stig Holmberg och Gunilla Siwerth avtackas.
De har under föregående mandatperiod eller efter valet 2010 avgått som
fullmäktigeledamöter.
Inger Andersson erhåller dessutom en minnesgåva.
_____

Utdrag skickas till:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 2

Ändring av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
•

Ärende 5 om gång- och cykelväg mellan Norberg och Fagersta tas upp efter
ärende 11

•

Ärende 9, inkomna medborgarförslag, tas upp som ärende 8

_____

Utdrag skickas till:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 3
Dnr 2010.0040.910

Svar på motion om gratis första hjälpen-instruktion för allmänheten
Ärendebeskrivning
Sari Elsilä (S) har inkommit med en motion om att införa en gratis första hjälpeninstruktion för allmänheten vart tredje år i syfte att rädda liv och öka tryggheten.
Fullmäktige beslutade den 25 januari 2010 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) för
yttrande. Förbundet anger att de inte med nuvarande ekonomiska förutsättningar
har möjlighet att erbjuda allmänheten gratis första hjälpen-utbildning.
Ledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2010 att
förslaget om gratis första hjälpen-instruktion för allmänheten hänskjuts till
kommunens arbete med att upprätta ett handlingsprogram för löpande
mandatperiod enligt lagen om skydd mot olyckor för ställningstagande och att
motionen därmed anses besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2010 att föreslå fullmäktige att fatta
beslut i enlighet med ledningskontorets förslag.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2010, § 11
SDR, tjänsteskrivelse den 11 oktober 2010
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2010
Arbetsutskottets protokoll den 22 november 2010, § 324
Kommunstyrelsens protokoll den 13 december 2010, § 153

Kommunfullmäktiges behandling
Gunilla Persson yrkar om ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att vid
kommunens arbete med att upprätta ett handlingsprogram enligt LSO ska
möjligheten att anlita även andra utbildare i första hjälpen än SDR ses över.
Ulrica Persson (V) yrkar om återremiss för klargörande av kostnaden för att anlita
annan utbildare än Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
Ordföranden ställer proposition på Ulrica Perssons yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ulrica Perssons yrkande.
Nej-röst för Gunilla Perssons yrkande.
Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna. Med 15 ja-röster och 15 nej-röster beslutar
kommunfullmäktige att Ulrica Perssons yrkande bifalls (se bilaga: omröstning,
sidan 21).
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 3 (forts.)

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för klargörande av kostnaden för att anlita annan utbildare
än Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
_____

Utdrag skickas till:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 4
Dnr 2010.0234.914

Förenklad hantering av medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Genom lagen (2007:68) om ändring i kommunallagen, som trädde i kraft den 1
juli 2007, infördes regler som ska göra det enklare att hantera vissa
medborgarförslag. De före denna tidpunkt gällande reglerna innebar att
fullmäktige själv måste avgöra dessa ärenden. Detta skapade problem eftersom
många av de medborgarförslag som lämnas är av sådant slag att de normalt inte
avgörs av fullmäktige.
Ledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2010 att
fullmäktige ges en möjlighet att besluta att överlåta till styrelsen eller annan
nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag.
Ledningskontoret föreslår att fullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens
reglemente revideras i enlighet med förslaget samt att fullmäktige beslutar att
överlåta till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd att besluta i vissa
ärenden som väckts genom medborgarförslag inom nämndens
verksamhetsområden och som inte berör någon annan nämnds
verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2010 att föreslå fullmäktige att fatta
beslut i enlighet med ledningskontorets förslag.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2010
Arbetsutskottets protokoll den 22 november 2010, § 325
Kommunstyrelsens protokoll den 13 december 2010, § 154

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fullmäktiges arbetsordning revideras enligt förslag från ledningskontoret.
2. Reglemente för kommunstyrelsen revideras enligt förslag från
ledningskontoret.
3. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutar i vissa ärenden
som väckts genom medborgarförslag inom nämndens verksamhetsområden
och som inte berör någon annan nämnds verksamhetsområde.
_____

Utdrag skickas till (inklusive förslag):
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 5
Dnr 2010.0204.287

Ombyggnad av Lilla Björkås till boende för ensamkommande
flyktingbarn
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2010 att teckna avtal med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Socialnämndens arbetsutskott har hemställt till kommunstyrelsen om att
verksamheten bedrivs på Lilla Björkås, att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) ges i uppdrag att anpassa lokalen så att den är
färdigställd senast den 15 januari 2011 samt att socialnämnden betalar en
internhyra för lokalen.
NVK har inkommit till med en skrivelse i ärendet där förbundet anger att Lilla
Björkås är den enda fastigheten som NVK har att erbjuda för verksamheten.
NVK föreslår kommunstyrelsen att lämna NVK igångsättningsmedgivande till
ombyggnad av Lilla Björkås, anvisa 1 500 000 kronor som tilläggsbudget i den
investeringsbudget som NVK disponerar för ombyggnaden åt socialförvaltningen
samt anvisa ytterligare 900 000 kronor som tilläggsbudget i den
investeringsbudget för år 2011 som NVK disponerar för att konvertera
uppvärmningen till bergvärme.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2010 enligt följande:
1. Lämna NVK igångsättningsmedgivande till ombyggnad av Lilla Björkås.
2. Anvisa 1 500 000 kronor som tilläggsbudget i den investeringsbudget som
NVK disponerar för ombyggnaden åt socialförvaltningen
3. Anvisa ytterligare 900 000 kronor som tilläggsbudget i den investeringsbudget
för år 2011 som NVK disponerar för att konvertera uppvärmningen till
bergvärme.
Fullmäktige beslutade den 1 november 2010 att godkänna åtgärden.
NVK:s förbundschef Harold Nilsson har meddelat att högre myndighetskrav än
vad NVK har räknat med har ställts avseende brandskydd och ombyggnad av
ventilation i samband med projekteringen av ombyggnaden. Projektet beräknas
därför bli cirka 400 000 kronor dyrare än den kalkyl på 1 500 000 kronor som låg
till grund för igångsättningsmedgivandet.
Förbundschefen har muntligen kommunicerat frågan med socialförvaltningen
som då godkänt ändringen.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade med anledning därav att ytterligare
400 000 kronor anvisas som tilläggsbudget i den investeringsbudget för 2010 som
NVK disponerar för ombyggnaden av Lilla Björkås åt socialförvaltningen samt
att föreslå fullmäktige att åtgärden godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 5 (forts.)

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 juni 2010, § 74
Socialnämndens arbetsutskott, protokoll den 5 oktober 2010, § 78
NVK, tjänsteskrivelse den 8 oktober 2010
Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2010, § 132
Kommunfullmäktiges protokoll den 1 november 2010, § 121

Kommunfullmäktiges beslut
Åtgärden godkänns.
_____

Utdrag skickas till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 6
Dnr 2009.0456.910

Val till fullmäktigeberedning av gemensam stöd- och
utredningsenhet för perioden 2011–2014
Ärendebeskrivning
Ulrica Persson (V) och Sten Nordström (S) inkom den 7 december 2009 med en
motion om en gemensam stöd- och utredningsenhet för barn och unga.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsens handläggning av motionen inriktas
på att en fullmäktigeberedning bestående av politiska representanter för
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och Norra Västmanlands
Utbildningsförbund tillsätts för att tillsammans med motsvarade politiska
representanter från Avesta, Fagersta, Hedemora och Skinnskatteberg komma
med förslag på hur en gemensam stöd- och utredningsenhet för barn och unga
skulle kunna se ut.
Kanslichefen har den 10 juni 2010 upprättat ett förslag till inrättande av en
fullmäktigeberedning i enlighet med motionen. Kommunstyrelsen beslutade den
13 september 2010 att föreslå fullmäktige att besluta i enlighet med förslaget med
ändringen att beredningen ska bestå av en representant från vardera
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2010 enligt följande:
1. En fullmäktigeberedning inrättas för att komma med ett förslag till hur en
gemensam stöd- och utredningsenhet för barn och unga skulle kunna se ut.
2. Beredningen består av en representant från vardera socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden eller motsvarande. En av ledamöterna utses till
ordförande. Personliga ersättare utses för representanterna. Fullmäktige
förrättar val.
3. Beredningen skall inbjuda Norra Västmanlands Utbildningsförbund och
motsvarande socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i Avesta,
Fagersta, Hedemora och Skinnskattebergs kommuner att med politiska
representanter delta i beredningens arbete med framtagande av förslag.
4. Beredningen väljer själv sina arbetsformer och biträds av anställd i
förvaltningsorganisationen enligt beredningens överenskommelse med
socialnämnden och/eller barn- och utbildningsnämnden eller enligt annan
överenskommelse.
5. Kommunens ersättningsregler för förtroendevalda gäller för kommunens
beredning.
6. Motionen anses därmed besvarad.
Fullmäktige beslutade den 6 december 2010 att bordlägga ärendet om val till
beredningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 6 (forts.)

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 december 2009, § 126
Arbetsutskottets protokoll den 14 juni 2010, § 188
Kommunstyrelsens protokoll den 13 september 2010, § 87
Kommunfullmäktiges protokoll den 4 oktober 2010, § 91
Kommunfullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 163

Kommunfullmäktiges behandling
Valberedningens ordförande Eva Pålsson (S) redogör för valberedningens förslag
till val av ledamöter och ersättare samt ordförande till fullmäktigeberedning av
gemensam stöd- och utredningsenhet för perioden 2011–2014.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ordinarie ledamöter i fullmäktigeberedning av gemensam stöd- och
utredningsenhet för perioden 2011–2014 utses:
-

Majja Neverland (V)
Christer Filipsson (FP)

2. Till ersättare i fullmäktigeberedning av gemensam stöd- och utredningsenhet
för perioden 2011–2014 utses:
-

Thommy Ukkonen (S)
Björn Larsson (S)

3. Till ordförande i fullmäktigeberedning av gemensam stöd- och
utredningsenhet för perioden 2011–2014 utses Majja Neverland (V).
_____

Utdrag skickas till:
De valda
Valpärm
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 7
Dnr 2011.0002.911

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Ärendebeskrivning
Ingrid Filipsson (FP) avsäger sig i skrivelse daterad den 10 januari 2011 sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 10 januari 2011

Kommunfullmäktiges behandling
Valberedningens ordförande Eva Pålsson (S) redogör för valberedningens förslag
till val av ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund under perioden
2011–2014.
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ingrid Filipsson (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Norra
Västmanlands Samordningsförbund under perioden 2011–2014.
2. Till ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund under perioden
2011–2014 utses:
- Pratima Åslund (V)
_____

Utdrag skickas till:
Ingrid Filipsson
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Valpärm
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 8
Dnr 2010.0253.914

Medborgarförslag om att underlätta pendling för landsbygdsboende
gymnasieelever
Ärendebeskrivning
Marie Andersson inkom den 7 december 2010 med ett medborgarförslag om att
underlätta för landsbygdsboende gymnasieelever i Norbergs kommun att pendla
till och från skolan.
Förslaget innebär en anpassning av befintlig skolskjuts för grundskolan samt
skjuts av taxi i de fall det inte är möjligt att anpassa de befintliga bussturerna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 7 december 2010

Kommunfullmäktiges behandling
Eva Pålsson (S) yrkar att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.
Ordföranden ställer proposition på Pålssons yrkande och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
_____

Utdrag skickas till:
Marie Andersson
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 9
Dnr 2011.0016.914

Medborgarförslag om att bevara Kärrgruvan levande
Ärendebeskrivning
Carita Björklund och Michaela Schmidt inkom den 11 januari 2011 med ett
medborgarförslag om att kommunen stödjer arbetet med att göra Kärrgruvan
mer attraktivt.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 11 januari 2011

Kommunfullmäktiges behandling
Ulrica Persson (V) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning med rekommendationen att en fullmäktigeberedning inrättas för
beredning av förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Perssons yrkande och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning med
rekommendationen att en fullmäktigeberedning inrättas för beredning av
förslaget.
_____

Utdrag skickas till:
Carita Björklund
Michaela Schmidt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 10
Dnr 2010.0260.910

Motion om mat och kost i kommunens verksamheter
Ärendebeskrivning
Åsa Eriksson (S) och Peter Lind (MP) inkom den 20 december 2010 med en
motion om mat och kost i kommunens verksamheter.
Motionärerna föreslår bland annat att ledningsgruppen ges i uppdrag att
tillsammans med en expert inom området utreda möjligheterna till en gemensam
kostorganisation.

Beslutsunderlag
Motion den 20 december 2010

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Utdrag skickas till:
Åsa Eriksson
Peter Lind
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 11
Dnr 2011.0019.914

Motion om subvention av kostnader för provrörsbefruktning och
adoption
Ärendebeskrivning
Inga-Stina Hesselius (S) inkom den 21 januari 2011 med en motion om
subventionering av kostnader för provrörsbefruktning och adoption för boende i
kommunen.
Motionens förslag syftar till att bidra till en ökning av invånarantalet.

Beslutsunderlag
Motion den 20 januari 2011

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Utdrag skickas till:
Inga-Stina Hesselius
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 12
Dnr 2011.0018.914

Motion om utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen
Inga-Stina Hesselius (S) och Torsten Jansson (S) inkom den 21 januari 2011 med
en motion om att bygga ut äldreboendet Granbacken med ytterligare platser.
Motionens förslag syftar till att möta efterfrågan på platser i äldreboenden.

Beslutsunderlag
Motion den 20 januari 2011

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Utdrag skickas till:
Inga-Stina Hesselius
Torsten Jansson
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 13

Allmänpolitisk debatt
Ärendebeskrivning
En allmänpolitisk debatt hålls. Debatten inleds med att varje parti håller ett tre
minuter långt anförande om de prioriteringar partierna framhåller åren
2011–2012.
_____

Utdrag skickas till:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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KF § 14
Dnr 2007.0240.312

Finansiering av gång- och cykelväg mellan Norberg och Fagersta
Ärendebeskrivning
Fagersta och Norbergs kommuner har sedan flera år tillbaka med dåvarande
Vägverket fört diskussioner om en samfinansiering av en gång- och cykelväg
längs väg 68 mellan Fagersta och Norberg i samband med att vägen byggs om till
mötesfri väg.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2010 att delfinansiera anläggning av
en gång- och cykelväg mellan Fagersta och Norberg enligt en fördelningsmodell
som innebär att Trafikverket finansierar en tredjedel av kostnaden. Av den
resterande kostnaden svarar Fagersta för en tredjedel och Norberg för två
tredjedelar.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har lämnat en framställan om
statlig medfinansiering för gång- och cykelvägen till Länsstyrelsen Västmanlands
län. I framställan framgår att kommunerna är beredda att svara för två tredjedelar
av investeringen i ett utförande enligt kommunernas förslag. Kommunernas
förslag beräknas kosta 4 130 000 kronor.
Trafikverket har därefter angivit att projektet inte kommer att prioriteras.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2011 att kommunstyrelsens
ordförande uppdras att fortsatt diskutera med Trafikverket om medfinansiering
av gång- och cykelvägen och att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
uppdras att utreda kostnaden för underhåll av gång- och cykelvägen året runt.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att föreslå fullmäktige att fatta beslut enligt
följande:
1. Norbergs kommun medfinansierar en gång- och cykelväg mellan Norberg
och Fagersta med två tredjedelar av kostnaden, dock högst med 4 000 000
kronor, under förutsättning att Fagersta kommun tar erforderliga beslut.
2. Ett tillägg görs till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds
investeringsram för år 2011.
3. Finansiering sker ur rörelsekapitalet.
4. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att tillsammans med
Trafikverket planera för gång- och cykelvägens färdigställande före sommaren
2011.
5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att förhandla med
berörda markägare om marklösen för den aktuella marken.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 14 juni 2010, § 216
Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2010, § 127
Kommunstyrelsens protokoll den 10 januari 2011, § 31
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KF § 14 (forts.)

Kommunfullmäktiges behandling
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C) återremiss för
att utreda alternativa lösningar för anläggning av gång- och cykelvägen.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att utreda alternativa lösningar för anläggning av gångoch cykelvägen.
_____

Utdrag skickas till:
Fagersta kommun
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
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Bilaga: omröstning § 3
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Kenneth Östberg (S)
Åsa Eriksson (S)
Kent Persson (V)
Frida Jansson (S)
Christer Filipsson (FP)
Ola Jonsson (S)
Kjell Sundvall (M)
Lennart Skansfors (C)
Gunilla Persson (S)
Henry Lehto (V)
Sten Nordström (S)
Henrik Nyström (FP)
Henning Bask (S)
Roger Nyström (S)
Sven Bergman (M)
Majja Neverland (V)
Ulf Olofsson (C)
Inga-Stina Hesselius (S)
Torsten Jansson (S)
Stefan Johansson (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)
Ulrica Persson (V)
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