Sammanträdesprotokoll

1(33)

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Måndagen den 26 september 2011, 17.30–18.45

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande, Kenneth Östberg (S), Åsa
Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson (FP), Kjell
Sundvall (M), Lennart Skansfors (C), Gunilla Persson (S),
Pratima Åslund (V), Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask (S),
Sven Bergman (M), Ulf Olofsson (C), Inga-Stina Hesselius (S),
Mikael Ladman (S), §§ 96–115, Mats Guss (FP), Peter Lind (MP),
Eva Pålsson (S), Gunnar Tiger (S), Monica Karlsson (M), §§ 94–
98, 101–115, Marie-Louise Murray (FP), Arne Pettersson (S),
Nancy Ibarra (V), Henry Lehto (V), ersättare, Ulrica Persson (V),
ersättare, §§ 102–115, Torsten Jansson (S), ersättare, Ingrid
Falquist (S), ersättare, §§ 94–95, Robin Bergman (S), ersättare,
Agneta Wennerström (C), ersättare

Övriga närvarande

Linnéa Landerstedt (S), ersättare, Pieternella van Beek (MP),
ersättare, Staffan Mood, kanslichef, Malin Hedman,
kommunsekreterare

Justerare

Inga-Stina Hesselius (S) och Ulf Olofsson (C)

Justeringsdatum

Torsdagen den 29 september 2011

Underskrifter

Sekreterare

§§ 94–115
Malin Hedman

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Inga-Stina Hesselius, Ulf Olofsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-09-26

Datum då anslaget sätts upp

2011-09-30

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontorets kanslisektion

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Malin Hedman

Justerare

Utdragsbestyrkande

2011-10-22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2011-09-26

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Måndagen den 26 september 2011, 17.30–18.45

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande, Kenneth Östberg (S), Åsa
Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson (FP), Kjell
Sundvall (M), Lennart Skansfors (C), Gunilla Persson (S),
Pratima Åslund (V), 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), Gunnar Tiger (S), Monica Karlsson (M), MarieLouise Murray (FP), Arne Pettersson (S), Nancy Ibarra (V),
Henry Lehto (V), ersättare, Ulrica Persson (V), ersättare,
Torsten Jansson (S), Robin Bergman (S), ersättare, Agneta
Wennerström (C), ersättare

Övriga närvarande

Ingrid Falquist (S), ersättare, Linnéa Landerstedt (S), ersättare,
Pieternella van Beek (MP), ersättare, Staffan Mood, kanslichef,
Malin Hedman, kommunsekreterare

Justerare

Inga-Stina Hesselius (S) och Ulf Olofsson (C)

Justeringsdatum

Måndagen den 26 september 2011

Underskrifter

Sekreterare

§ 116
Malin Hedman

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Inga-Stina Hesselius, Ulf Olofsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-09-26

Datum då anslaget sätts upp

2011-09-27

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontorets kanslisektion

§ 116
Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Malin Hedman

Justerare

Utdragsbestyrkande

2011-10-18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Innehållsförteckning
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116

Justerare

Ändring av föredragningslistan
3
Medborgarförslag om att inrätta ett utegym på området mellan
Svanen och Norbergsån
4
Svar på medborgarförslag om uthyrning av lägenheter till
konstnärer
5
Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier
7
Revidering av riskmodul för taxor och avgifter inom kontroll av
livsmedelslagstiftningen
8
Försäljning av fastigheten Davidsbo 1:151
10
Köp av fastigheten Norbergsby 7:69
11
Gemensam nämnd för ekonomiadministration med Fagersta
kommun och Norra Västmanlands Utbildningsförbund 12
Svar på motion om att öppna upp delar av området vid
Eskilsbacken
15
Svar på motion om utökning av antalet boendeplatser i
äldreomsorgen
16
Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
18
Omprövning av beslut om barnomsorg på obekväm tid 20
Investering pistmaskin
22
Delårsrapport från Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor
23
Motion om att göra en utredning av huruvida det är fördelaktigt
för kommunen att ingå i Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
24
Motion om jägarexamen för högstadieelever
25
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen och val av ny ledamot
26
Val av ny ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund
27
Nominering av revisor i Norra Västmanlands
Utbildningsförbund för perioden 2011–2014
28
Val av ersättare i Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd under perioden 2011–2014
29
Val av god man enligt fastighetsbildningslagen för perioden
2011–2014
30
Val av ersättare i Intresseföreningen Bergslaget under perioden
2011–2014
31
Skatteväxling med anledning av ny kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län
32

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 94

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärende 7 om Norberg kommuns delårsbokslut per den 31 juli
2011 utgår
 Nytt ärende om skatteväxling med anledning av ny
kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län tas upp som ärende
26

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 95

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Medborgarförslag om att inrätta ett utegym på
området mellan Svanen och Norbergsån
Dnr 2011.0124.914

Sammanfattning av ärendet
Inger Fargve har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett
utegym på området mellan Svanen och Norbergsån. Utegymmet ska
enligt förslaget inrättas i anslutning till planerad prioriterad lekplats på
området.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 12 september 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 96

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Svar på medborgarförslag om uthyrning av
lägenheter till konstnärer
Dnr 2010.0108.914

Sammanfattning av ärendet
Arne Andersson har inkommit med ett medborgarförslag om att erbjuda
kostnadsfritt boende för konstnärer i kommunen. Förslaget innebär att
två lägenheter i kommunens bestånd möbleras och hyrs ut gratis i en
vecka till en månad till konstnärer mot att man under en kväll
presenterar sin konstnärliga verksamhet för allmänheten i Norberg.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) anger att
kostnaden för hyra, el och möblering år 1 är cirka 89 000 kronor.
Kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott (KIFU) föreslår att
förslaget bifalls. KIFU anger också att huruvida det är korrekt att
tillhandahålla lägenhet kostnadsfritt bör undersökas innan beslut tas.
Ledningskontoret föreslår med anledning av de rättsliga
förutsättningarna, avsaknad av ansvarig för administrationen av
uthyrningen av lägenheterna och osäkerhet avseende finansiering att
medborgarförslaget om uthyrning av bostäder till konstnärer avslås.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att medborgarförslaget om uthyrning av bostäder till
konstnärer avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 132
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2011
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 14 april 2011, § 20
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 24 augusti
2010, § 161
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 2 september 2010, § 53
Fullmäktiges protokoll den 3 maj 2010, § 69

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-26

§ 96 (forts.)
Beslut
Medborgarförslaget om uthyrning av bostäder till konstnärer avslås.

Kopia till:
Arne Andersson
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 97

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Svar på medborgarförslag om förbud mot
fyrverkerier
Dnr 2008.0540.914

Sammanfattning av ärendet
Karin Hurtig och Lars-Rune Hesselbäck har inkommit med varsitt
likalydande medborgarförslag om att införa ett allmänt förbud mot att
använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning förutom vid
traditionella högtider enligt svensk tradition och hävd. Vid andra tillfällen
föreslås att tillstånd ska ansökas hos kommunen och berörda
myndigheter. Syftet med förbudet är bland annat att förhindra obehag
för och skada på människor och djur.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås på grund av att
den föreslagna åtgärden inte är förenlig med ordningslagen.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
kommunstyrelsen att medborgarförslaget om förbud mot användning av
fyrverkerier avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 133
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2011
Arbetsutskottets protokoll den 21 september 2009, § 284
Medborgarförslag inkommet den 16 december 2008

Beslut
Medborgarförslaget om förbud mot användning av fyrverkerier avslås.

Kopia till:
Karin Hurtig
Lars-Rune Hesselbäck

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 98

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Revidering av riskmodul för taxor och avgifter
inom kontroll av livsmedelslagstiftningen
Dnr 2011.0075.406

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg har under år 2006
fastställt nya taxor och avgifter för den livsmedelskontroll som
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) utför i
kommunerna. Avgiften fastställdes efter dåvarande riskmodul hos
Livsmedelsverket. Nu har en ny riskmodul tagits fram av
Livsmedelsverket och kommunerna behöver därför uppdatera sin gamla
modul.
Allmänna utskottet har på förslag av VDMBN föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta enligt följande:
I taxan för livsmedelskontroll revideras 11 § i enlighet med följande
lydelse, att gälla från den 1 januari 2012:
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskmodul, en informationsmodul och
en erfarenhetsmodul. Dessa tre moduler genererar tillsammans en
sammanlagd kontrolltid. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 145
VDMBN, protokoll den 10 maj 2011, § 57

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-26

§ 98 (forts.)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
I taxan för livsmedelskontroll revideras 11 § i enlighet med följande
lydelse, att gälla från den 1 januari 2012:
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskmodul, en informationsmodul och
en erfarenhetsmodul. Dessa tre moduler genererar tillsammans en
sammanlagd kontrolltid. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 99

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Försäljning av fastigheten Davidsbo 1:151
Dnr 2011.0111.253

Sammanfattning av ärendet
Ett köpekontrakt har upprättats avseende kommunens försäljning av
fastigheten Norberg Davidsbo 1:151 för en köpeskilling på 116 000
kronor.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att besluta att fastigheten Norberg Davidsbo 1:151 försäljs i
huvudsaklig överensstämmelse med upprättat kontraktsförslag på
sedvanliga villkor för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 126
Köpekontrakt

Jäv
På grund av jäv deltar inte Monica Karlsson (M) i handläggningen i detta
ärende.

Beslut
Fastigheten Norberg Davidsbo 1:151 försäljs i huvudsaklig
överensstämmelse med upprättat kontraktsförslag på sedvanliga villkor
för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Kopia till:
Kjell Karlsson
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 100

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Köp av fastigheten Norbergsby 7:69
Dnr 2011.0112.252

Sammanfattning av ärendet
Ett köpekontrakt har upprättats avseende kommunens köp av
fastigheten Norberg Norbergsby 7:69 för en köpeskilling på 116 000
kronor.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att besluta att fastigheten Norberg Norbergsby 7:69 köpes i
enlighet med upprättat kontraktsförslag för en köpeskilling på 116 000
kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 127
Köpekontrakt

Jäv
På grund av jäv deltar inte Monica Karlsson (M) i handläggningen i detta
ärende.

Beslut
Fastigheten Norberg Norbergsby 7:69 köpes i enlighet med upprättat
kontraktsförslag för en köpeskilling på 116 000 kronor.

Kopia till:
Kjell Karlsson
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 101

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Gemensam nämnd för ekonomiadministration
med Fagersta kommun och Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2011.0014.106

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 21 februari 2011 tagit ett inriktningsbeslut om
bildande av en gemensam nämnd för ekonomiadministration med
Fagersta kommun samt beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag på reglemente, organisation och tidsplan för en sådan
nämnd innan frågan avgörs i fullmäktige.
Kommunalråden i Fagersta och Norbergs kommuner har upprättat en
gemensam skrivelse med förslag till beslut till respektive fullmäktige.
Följande handlingar har bilagts skrivelsen:
 Förslag till samarbetsavtal för gemensam nämnd för
ekonomisamverkan i Fagersta och Norbergs kommuner
 Förslag till reglemente för den gemensamma ekonominämnden.
 Budget för nämnden
 Handläggning av personalfrågorna vid en övergång
 Gemensam viljeförklaring från kommunstyrelsens ordförande
respektive medlemskommun - Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att besluta enligt följande:
1. En gemensam ekonominämnd kallad Norra Västmanlands
Ekonominämnd bildas med start den 1 januari 2012 där Fagersta
och Norbergs kommuner samverkar. Fullmäktige beslutar i
övrigt att anta förslaget till samarbetsavtal och förslaget till
reglemente för nämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Fullmäktige beslutar godkänna att personalfrågorna vid
övergången har handlagts i enlighet med bifogad handling i bilaga
4.
3. Respektive fullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare till
den gemensamma nämnden.
4. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå
nödvändiga ändringar i reglementen och organisationsplaner som
en konsekvens av inrättande av den gemensamma
ekonominämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-26

§ 101 (forts.)
Kommunstyrelsen har därtill föreslagit att kommunfullmäktige antar för
Norberg kommuns del följande mål för den gemensamma
ekonominämnden:
 Ökad kvalitet
 Minskad sårbarhet
 Minskade kostnader

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 130
Förslag att bilda en gemensam ekonominämnd för Fagersta och
Norbergs kommuner daterat den 30 juni 2011

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att Åsa Eriksson (S) utses till ledamot i Norra
Västmanlands Ekonominämnd under perioden 2012–2014.
Christer Filipsson (FP) yrkar att Lennart Skansfors (C) utses till ersättare
för ledamot i Norra Västmanlands Ekonominämnd under perioden
2012–2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-26

§ 101 (forts.)
Beslut
1. En gemensam ekonominämnd kallad Norra Västmanlands
Ekonominämnd bildas med start den 1 januari 2012 där Fagersta
och Norbergs kommuner samverkar. Fullmäktige beslutar i
övrigt att anta förslaget till samarbetsavtal och förslaget till
reglemente för nämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Fullmäktige beslutar godkänna att personalfrågorna vid
övergången har handlagts i enlighet med bifogad handling i bilaga
4.
3. Respektive fullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare till
den gemensamma nämnden.
4. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå
nödvändiga ändringar i reglementen och organisationsplaner som
en konsekvens av inrättande av den gemensamma
ekonominämnden.
5. Kommunfullmäktige antar för Norberg kommuns del följande
mål för den gemensamma ekonominämnden:
 Ökad kvalitet
 Minskad sårbarhet
 Minskade kostnader
6. Åsa Eriksson (S) utses till ledamot i Norra Västmanlands
Ekonominämnd under perioden 2012–2014.
7. Lennart Skansfors (C) utses till ersättare för ledamot i Norra
Västmanlands Ekonominämnd under perioden 2012–2014.

Kopia till:
Fagersta kommun
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 102

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Svar på motion om att öppna upp delar av
området vid Eskilsbacken
Dnr 2011.0071.910

Sammanfattning av ärendet
Sven Bergman (M) och Sten Nordström (S) har inkommit med en
motion om att öppna upp delar av området vid Eskilsbacken som är
inhägnat.
NVK anger att de med nuvarande lagstiftning och med hänsyn till att
rasriskerna ändå bedöms komma att prövas inom en nära framtid inte ser
någon anledning till att kommunen skall gå in och göra egna
bedömningar som kan innebära ett frivilligt påtaget kommunalt ansvar.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit att
motionen om att öppna upp delar av området vid Eskilsbacken avslås
med hänvisning till NVK:s skrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 134
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 30 juni
2011, § 192
Fullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 56
Motion inkommen den 9 maj 2011

Beslut
Motionen om att öppna upp delar av området vid Eskilsbacken avslås
med hänvisning till NVK:s skrivelse.

Kopia till:
Sven Bergman
Sten Nordström
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 103

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Svar på motion om utökning av antalet
boendeplatser i äldreomsorgen
Dnr 2011.0018.910

Sammanfattning av ärendet
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.
Kommunstyrelsens socialutskott har beslutat att avvakta med utökning
av särskilda boendeplatser samt att som svar på remiss av motion om
utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen föreslå avslag till
motionen.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att motionen om
utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 136
Socialutskottets protokoll den 14 juni 2011, § 86
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 101
Socialutskottets protokoll den 26 april 2011, § 64
Fullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 12
Motion inkommen den 21 januari 2011

Yrkanden
Ulrica Persson (V) yrkar att ett tillägg görs till kommunstyrelsens förslag
enligt följande:
Frågan om utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen ska
utredas vidare.
Ordföranden anser att Perssons yrkande innebär att ett nytt ärende väcks
och vägrar därför lägga fram Perssons förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-26

§ 103 (forts.)
Beslut
Motion om utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen avslås.

Kopia till:
Inga-Stina Hesselius
Torsten Jansson
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 104

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2010.0086.619

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund har inkommit.
Kommunstyrelseordförandegruppen för Fagersta, Norbergs och
Skinnskattebergs kommuner har rekommenderat respektive
medlemskommun att anta förslaget till förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, att börja gälla från och med den 1
oktober 2011 samt att förbundsordningens §§ 9-10 samt § 13 tillämpas
från och med den 1 januari 2011.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Norbergs kommun antar förslaget till förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, att börja gälla från och med
den 1 oktober 2011.
2. Förbundsordningens §§ 9–10 samt § 13 tillämpas från och med
den 1 januari 2011.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 137
Förslag till förbundsordning för NVU inkommet den 24 maj 2011
Kommunstyrelseordförandegruppens minnesanteckningar den 13 april
2011

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-26

§ 104 (forts.)
Beslut
1. Norbergs kommun antar förslaget till förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, att börja gälla från och med
den 1 oktober 2011.
2. Förbundsordningens §§ 9–10 samt § 13 tillämpas från och med
den 1 januari 2011.

Kopia till:
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Reglementepärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 105

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Omprövning av beslut om barnomsorg på
obekväm tid
Dnr 2009.0494.942

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 6 december 2010 att öka barn- och
utbildningsnämndens ram tillfälligt med 1 600 000 kronor 2011 för fler
förskoleplatser och barnomsorg på obekväm arbetstid.
Med anledning av prognostiserat underskott har barn- och
utbildningsutskottet föreslagit kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige
att ompröva beslutet om barnomsorg på obekväm tid.
Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige omprövar beslutet om
barnomsorg på obekväm tid.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 147
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 30 maj 2011, § 46

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att fullmäktige beslutar enligt följande:
1. Tidigare beslut om att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
ändras så att verksamheten inte erbjuds.
2. Medel som tidigare har anvisats barn- och utbildningsutskottet
för verksamheten 2011 kvarstår till kommunstyrelsen och barnoch utbildningsutskottets förfogande.
Lennart Skansfors (C) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen
att Erikssons yrkande innebär ett nytt förslag som ska beredas.
Ordföranden ställer proposition på Skansfors yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-26

§ 105 (forts.)
Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att Erikssons yrkande innebär
ett nytt förslag som ska beredas.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 106

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Investering pistmaskin
Dnr 2011.0092.800

Sammanfattning av ärendet
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har träffat Norbergs Skidklubb
och Norbergs Slalomklubb med anledning av att pistmaskinen, som
används för att preparera skidspår och slalombacke i Klackberg, är
slutkörd. Det behövs en ny (begagnad) pistmaskin för att hålla
verksamheten igång från och med vintersäsongen 2011-2012.
De båda klubbarna har lämnat ett förslag till lösning av problemet som
kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen bedömer som realistiskt under
förutsättning att kommunfullmäktige beviljar kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet ett investeringsutrymme på max 500 000 kronor år 2011.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet beviljas ett investeringsutrymme på högst
500 000 kronor till en pistmaskin år 2011.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 142
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 9 juni 2011, § 34

Beslut
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet beviljas ett investeringsutrymme på
högst 500 000 kronor till en pistmaskin år 2011.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 107

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Delårsrapport från Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor
Dnr 2011.0096.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor (GNHS) har inkommit med delårsbokslut och
helårsprognos utifrån utfallet till och med april för Hjälpmedelscentrum.
Kommunstyrelsen har på rekommendation av nämnden föreslagit
fullmäktige att delårsbokslut 1 för Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 149
GNHS, protokoll den 10 juni 2011, § 25

Beslut
Delårsbokslut 1 för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och
andra samverkansfrågor godkänns.

Kopia till:
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 108

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Motion om att göra en utredning av eventuella
fördelar med att ingå i Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2011.0122.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en motion om att göra en
utredning av huruvida det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att
ingå i Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU). Utredningen ska
enligt förslaget genomföras av en extern konsult. Fullmäktige ska
därefter inom sex månader ta ett beslut i frågan om kommunen
fortsättningsvis ska ingå i NVU.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 5 september 2011

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 109

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Motion om jägarexamen för högstadieelever
Dnr 2011.0129.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om att högstadieelever ska
ges möjlighet att läsa jägarexamens teoridel inom ramen för Elevens val.
Förslagets syfte är att ungdomar ska få inblick i viltvård, jakt och
naturvård.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 5 september 2011

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 110

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen och val av ny ledamot
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 13 juni 2011

Yrkanden
Mikael Ladman (S) yrkar att Robin Bergman (S) utses till ledamot i
kommunstyrelsen under perioden 2011–2014.

Beslut
1. Ola Jonsson (S) entledigas från sitt förtroendeuppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen.
2. Robin Bergman (S) utses till ledamot i kommunstyrelsen under
perioden 2011–2014.

Kopia till:
Ola Jonsson
Robin Bergman
Valpärm
Vaktmästeriet

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 111

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Val av ny ersättare i Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund (V) har inkommit med en skrivelse där hon önskar
avsäga sig förtroendeuppdraget som ersättare i Norra Västmanlands
Samordningsförbund.
Fullmäktige har beslutat att Pratima Åslund (V) entledigas från sitt
uppdrag som ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund
under perioden 2011–2014 samt att bordlägga val av ny ersättare.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 84

Beslut
Val av ny ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund under
perioden 2011–2014 bordläggs.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 112

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Nominering av revisor i Norra Västmanlands
Utbildningsförbund för perioden 2011–2014
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Anders Bäckman (S) har inkommit med en skrivelse där han avsäger sig
förtroendeuppdraget som revisor i Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.
Fullmäktige har överlämnat avsägelsen till valberedningen. Kommunens
revisorer har föreslagit att Mikael Enér (C) nomineras till revisor i Norra
Västmanlands Utbildningsförbund under perioden 2011–2014.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, 87

Beslut
Till revisor i Norra Västmanlands Utbildningsförbund under perioden
2011–2014 nomineras Mikael Enér (C), Skräddarbostigen 1
738 32 Norberg.

Kopia till:
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Skinnskattebergs kommun
Mikael Enér
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 113

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Val av ersättare i Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd under perioden 2011–2014
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har bordlagt ärendet om val av ersättare i VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd under perioden 2011–2014.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 88

Yrkanden
Mikael Ladman (S) yrkar att Mikael Björlestrand utses till ersättare i
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd under perioden 2011–
2014.

Beslut
Till ersättare i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd under
perioden 2011–2014 utses Mikael Björlestrand, Torparvägen 12,
738 91 Norberg.

Kopia till:
Mikael Björlestrand
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 114

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Val av god man enligt fastighetsbildningslagen för
perioden 2011–2014
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
God man enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2011–2014
behöver utses på grund av att Stefan Johansson (FP) har avsagt sig
samtliga förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 141

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att Ulrica Persson (V) utses till god man
enligt fastighetsbildningslagen för landsbygdsförhållanden under
perioden 2011–2014 .

Beslut
Till god man enligt fastighetsbildningslagen för landsbygdsförhållanden
under perioden 2011–2014 utses Ulrica Persson (V), Högfors 10 B,
738 92 Norberg.

Kopia till:
Ulrica Persson
Lantmäteriet
Västmanlands tingsrätt
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 115

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Val av ersättare i Intresseföreningen Bergslaget
under perioden 2011–2014
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ersättare för representant för kommunen i Intresseföreningen Bergslaget
under perioden 2011–2014 behöver utses på grund av att Stefan
Johansson (FP) har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 159

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att Ulrica Persson (V) utses till ersättare i
Intresseföreningen Bergslaget under perioden 2011–2014.

Beslut
Till ersättare i Intresseföreningen Bergslaget under perioden 2011–2014
utses Ulrica Persson (V), Högfors 10 B, 738 92 Norberg.

Kopia till:
Ulrica Persson
Intresseföreningen Bergslaget
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 116

Sammanträdesdatum
2011-09-26

Skatteväxling med anledning av ny
kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län
Dnr 2011.0062.530
Fullmäktige beslutade den 5 september 2011 på förslag från
kommunstyrelsen enligt följande:
1. Landstinget utgör kollektivtrafikmyndighet från och med den 1
januari 2012.
2. Bildandet av kollektivtrafikmyndihghet sker i enlighet med
redovisat alternativ 4 i VKL:s ”Sammanfattande underlag inför
principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län”
samt ”Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i
Västmanlands län”.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal med
landstinget.
4. Underlag för kostnadsutjämningen avseende delmodell
kollektivtrafik ses över i samverkan med övriga primärkommuner
i länet.
5. Fullmäktige framhåller, i framtagande av
trafikförsörjningsprogram, vikten av att den nya myndigheten har
ett aktivt samarbete med kringliggande län för att stärka den
länsövergripande trafiken.
Enligt rekommendationer från Västmanlands Kommuner och Landsting
(2011-08-16, Komplettering av material – bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län) ska kommunernas beslut
om ny kollektivtrafikmyndighet i länet även innefatta en beslutspunkt om
skatteväxlingen från kommunerna till landstinget.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) har genom
ordförandebeslut föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
Skatteväxling genomförs avseende överföring av ansvaret för övriga
kostnader utifrån ovanstående beskrivning motsvarande 4 öre från
kommunerna i Västmanlands län till Landstinget Västmanland.
Växlingen förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för
kommunerna och landstinget.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut den 19 september 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-26

§ 116 (forts.)
Beslut
Skatteväxling genomförs avseende överföring av ansvaret för övriga
kostnader utifrån ovanstående beskrivning motsvarande 4 öre från
kommunerna i Västmanlands län till Landstinget Västmanland.
Växlingen förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för
kommunerna och landstinget.
Paragrafen justeras omedelbart.

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(33)

