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Kommunfullmäktige
Plats och tid
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Sten Nordström (S), ordförande, Kenneth Östberg (S), §§ 129–
137, 139–1, Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Frida Jansson
(S), Ola Jonsson (S), Kjell Sundvall (M), Gunilla Persson (S),
Henrik Nyström (FP), Henning Bask (S), Sven Bergman (M), Ulf
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Övriga närvarande
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kanslichef, Malin Hedman, kommunsekreterare, Lars Hallberg,
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Justerare

Mats Guss (FP) och Lillemor Sunesson (S)

Justeringsdatum
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§§ 129–157
Malin Hedman
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Sammanträdesprotokoll
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§ 129

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Information från polisen i Västmanlands län
Sammanfattning av ärendet
Länspolismästare i Västmanland och närpolischef i Fagersta deltar för att
informera om polisens uppdrag.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Medborgarförslag om heltid för kommunanställda
Dnr 2011.0163.914

Sammanfattning av ärendet
Mikael Björlestrand har inkommit med ett medborgarförslag om rätt till
heltid för anställda i kommunen.
Förslagsställaren redogör för förslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 11 november 2011

Beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Översiktsplan för Norbergs kommun
Dnr 2009.0241.212

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har i juli 2011, justerad
i oktober 2011 upprättat en översiktsplan för Norbergs kommun.
Översiktsplanen har under tiden 18 juli–18 september 2011 varit utställd
för granskning. Planhandlingen skickades före utställningstidens början,
för yttrande, till ett antal regionala och lokala myndigheter,
organisationer liksom till närliggande kommuner. Utställningen har
kungjorts på kommunens hemsida samt genom annonsering i ortens
dagstidningar. Planhandlingen har under hela utställningstiden funnits
tillgänglig för allmänheten på biblioteket och i kommunhuset i Norberg
samt på miljö- och byggförvaltningens lokaler i Avesta och på
förvaltningens hemsida.
Inkomna yttranden har sammanställts, övervägts och besvarats i ett
utlåtande, daterat den 11 oktober 2011. Yttrandet från Länsstyrelsen i
Västmanland, ett s.k. granskningsyttrande, daterat den 13 september
2011, ska bifogas översiktsplanen och läsas tillsammans med denna.
Efter utställningen har endast små justeringar och redaktionella ändringar
gjorts av planen, varför planen inte behöver ställas ut på nytt.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning föreslagit att upprättad
förslagshandling ”Översiktsplan för Norbergs kommun” antas.
Tidigare plan- och byggchef vid Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning, Eva Widergren, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 177
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning:
- Översiktsplan för Norbergs kommun, 11 oktober 2011
- Utlåtande, 11 oktober 2011
- Samrådsredogörelse, 5 maj 2011, förtydliganden 6 juli 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-12-05

§ 131 (forts.)
Beslut
Upprättad förslagshandling ”Översiktsplan för Norbergs kommun”
antas.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (för eventuell vidare
expediering)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Kommunfullmäktiges budget för 2012 med plan
för 2012–2014
Dnr 2011.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisektionen har upprättat ett förslag budget 2012 med plan för
2012–2014 för kommunfullmäktige.
Fullmäktige har den 1 november 2011, § 129 beslutat att presidiet
bereder kommunfullmäktiges förslag till budget.
Presidiet har berett förslaget och föreslår att kommunfullmäktige
fastställer förslaget.

Beslutsunderlag
Presidiets skrivelse den 23 november 2011
Budget 2012 samt ekonomisk plan 2012–2014, kommunfullmäktige,
förslag till kommunfullmäktige 2011-12-05

Yrkanden
Sten Nordström (S) yrkar att en smärre ändring av framlagt förslag görs.

Beslut
Förslag till budget 2012 samt plan för 2012–2014 för
kommunfullmäktige fastställs med smärre ändring.

Kopia till:
Revisionen (inklusive förslag)
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 133

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Revisionens budget för 2012
Dnr 2011.0170.912

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har lämnat ett förslag, till budget för sin verksamhet avseende
2012.
Presidiet har berett revisionens budget för 2012 och har föreslagit att
förslaget fastställs.

Beslutsunderlag
Presidiets skrivelse den 23 november 2011
Revisionen, budget för år 2012, daterad den 23 november 2011

Yrkanden
Sten Nordström (S) yrkar om ett förtydligande av framlagt förslag enligt
följande: revisorernas arvoden under 2012 fryses till 2011 års nivå.

Beslut
Förslag till revisionens budget för 2012 fastställs med förtydligandet att
revisorernas arvoden under 2012 fryses till 2011 års nivå.

Kopia till:
Revisionen
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Motion om att göra Norbergs kommun till
motorsportens centrum
Dnr 2011.0171.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har lämnat en motion om att göra Norbergs kommun
till motorsportens centrum genom att kommunen ser över markområden
som kan vara lämpliga för utövare av motorsport och att kommunen ger
ekonomiskt bidrag till dessa utövare vid exempelvis tävling.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 29 november 2011

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Motion om barnomsorg på obekväm tid
Dnr 2011.0183.910

Sammanfattning av ärendet
Eva Pålsson (S) har lämnat en motion om att kommunen ska undersöka
om det går att samordna verksamhet inom socialförvaltningen med
barnomsorg på obekväm tid.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 5 december 2011

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Ny PBL-taxa för kart- och mätverksamheten
Dnr 2011.0150.406

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har sedan
1 januari 2007 tillämpat gemensamma taxor för
samverkanskommunerna. För plan- och bygglovtaxan har sedan dess
endast förändringar av beloppsgränser genomförts i form av
indexhöjningar i enlighet med taxans bestämmelser. I plan- och
bygglovstaxan ingår även kart- och mätverksamheten.
Med anledning av att en ny Plan- och bygglag (PBL) började gälla 2 maj
2011 har Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutat om
en ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten, som under våren
godkändes av samtliga fullmäktige. Den nya taxan som började gälla den
1 juli 2011 omfattar dock inte kart- och mätverksamheten. Med
anledning härav har förvaltningen tagit fram ett förslag till ny taxa även
för denna verksamhet. Efter beslut i respektive kommuns fullmäktige
föreslås den nya taxan börja gälla den 1 januari 2012.
Taxan för kart- och mätverksamheten kommer då att ingå som en del i
PBL-taxan och följer de gemensamma paragraferna i taxan. Detta
innebär också att begreppet milliprisbasbelopp (mPBB), som är en
tusendel av gällande prisbasbelopp, används som multipliceringsfaktor
för prissättning. Det innebär också att justeringsfaktorn N=1.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till ny PBL-taxa
innebär för kart- och mätverksamheten att man i princip följer
beräkningsmodellerna för den taxa som nämnden idag tillämpar men
med en uppräkning för att bättre anpassa taxan till den faktiska
tidsåtgång/kostnad som nämnden har för verksamheten. I
förvaltningens förslag har dock vissa förändringar, huvudsakligen
sänkningar gjorts, jämfört med SKL för bättre samstämmighet med
tidsåtgång och den allmänna taxenivån som förvaltningen bedömer det
idag.
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. Faktorerna
är ärendeberoende och grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet
som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-12-05

§ 136 (forts.)
Nämnden har tillämpat och tillämpar under 2011 en särskild timavgift
för viss mätningsverksamhet som är något lägre än övrig timavgift för
nämndens verksamhet. Vid genomlysning av kostnaderna för
verksamheten kan konstateras att det inte finns någon anledning att
fortsättningsvis ha skilda timavgifter. Förutom en något mindre skillnad i
lönenivåer än tidigare används mer dyrbar utrustning inom
mätningsverksamheten än inom övrig verksamhet. Därför föreslås i
denna taxa endast en timavgift som kommer att följa den timavgift som
beslutas generellt av nämnden.
Förslag till nya avgiftsbelopp kan beslutas av nämnden efter uppräkning
med index. I nämndens sammanträde den 11 oktober 2011, § 109, har
timavgift för 2012 fastställts till 727 kr.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och VDMBN
föreslagit fullmäktige att besluta att taxa för kart- och mätverksamhet,
som en del av Taxa för plan- och bygglovsverksamheten enligt nya Planoch bygglagen (2010:900), enligt bilaga att gälla från den 1 januari 2012
antas samt att timavgiften följer Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds gemensamma taxa.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 178
VDMBN, protokoll den 11 oktober 2011, § 110 med bilaga

Beslut
1. Taxa för kart- och mätverksamhet, som en del av Taxa för planoch bygglovsverksamheten enligt nya Plan- och bygglagen
(2010:900), enligt bilaga att gälla från den 1 januari 2012 antas.
2. Timavgiften följer Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds gemensamma taxa.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Reglementepärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Omprövning av beslut om barnomsorg på
obekväm tid
Dnr 2009.0433.710

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 kommunstyrelsen på
förslag av barn- och utbildningsutskottet föreslagit fullmäktige att
ompröva beslutet om barnomsorg på obekväm tid.
Fullmäktige har beslutat att återremittera ärendet med motiveringen att
Erikssons yrkande om att tidigare beslut om att erbjuda barnomsorg på
obekväm arbetstid ändras så att verksamheten inte erbjuds samt att
medel som tidigare har anvisats barn- och utbildningsutskottet för
verksamheten 2011 kvarstår till kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsutskottets förfogande innebär ett nytt förslag som ska
beredas.
Kommunstyrelsen har på förslag av barn- och utbildningsutskottet
föreslagit fullmäktige att besluta att på grund av den uppkomna
ekonomiska situationen inte införa barnomsorg på obekväm arbetstid
under perioden 2011–2012. Kommunstyrelsen har även föreslagit att
medel som tidigare har anvisats barn- och utbildningsutskottet för
verksamheten 2011 kvarstår till kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsutskottets förfogande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 189
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 24 oktober 2011, § 86
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 105
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2011, § 147
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 30 maj 2011, § 46

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-12-05

§ 137 (forts.)
Beslut
1. På grund av den uppkomna ekonomiska situationen införs inte
barnomsorg på obekväm arbetstid under perioden 2011–2012.
2. Medel som tidigare har anvisats barn- och utbildningsutskottet
för verksamheten 2011 kvarstår till kommunstyrelsens och barnoch utbildningsutskottets förfogande.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Eventuell förlängning av lån till Norbergs
bollklubb
Dnr 2011.0146.821

Sammanfattning av ärendet
I samband med renovering och ombyggnation av lokaler vid
Malmhedens idrottsplats beslutade kommunfullmäktige år 2001 att
bevilja Norberg/Högfors FK ett ränte- och amorteringsfritt lån på
500 000 kronor fram till den 31 december 2011 då lånet ska upptas till ny
behandling. Föreningen anger i en skrivelse till kommunen att de saknar
möjlighet att lösa lånet och därför söker en förlängning med oförändrade
villkor till och med den 31 december 2017.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att
Norberg/Högfors FK beviljas förlängning på beviljat ränte- och
amorteringsfritt lån om 500 000 kronor till den 31 december 2012 då
lånet upptas till ny behandling samt att inom samma tid ska regelverk om
lån till föreningar tas fram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 184
Skrivelse daterad den 17 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 8 maj 2006, § 54

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kenneth Östberg (S) i handläggningen i detta
ärende.

Beslut
1. Norberg/Högfors FK beviljas förlängning på beviljat ränte- och
amorteringsfritt lån om 500 000 kronor till den 31 december
2012 då lånet upptas till ny behandling.
2. Inom samma tid ska regelverk om lån till föreningar tas fram.

Kopia till:
Norberg/Högfors FK
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Ansökan om förlängd tid för beredning av motion
om gemensam överförmyndarorganisation inom
FAHNS-kommunerna
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Eva Pålsson (S), Pratima Åslund (V), Christer Filipsson (FP), Sven
Bergman (M), Lennart Skansfors (C) och Peter Lind (MP) inkom den
1 december 2010 med en motion om utredning av en gemensam
överförmyndarorganisation inom FHANS-kommunerna.
Motionens syfte är att säkra den verksamhet som bedrivs av
överförmyndaren samt skapa större möjligheter att hitta lämpliga
personer för godmanskap och erbjuda dessa personer stöd och
utbildning.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit att kommunfullmäktige förlänger
beredningstiden med sex månader för motionen om utredning av en
gemensam överförmyndarorganisation inom FAHNS-kommunerna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 185
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 186
Motion inkommen den 1 december 2010

Beslut
Kommunfullmäktige förlänger tiden för beredning med sex månader för
motionen om gemensam överförmyndarorganisation.

Kopia till:
Motionärerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Svar på motion om framtagande av policy om
rovdjur, främst varg
Dnr 2011.0030.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om kommunens
ställningstagande om rovdjur, främst varg i kommunen.
Motionären föreslår att fullmäktige tillsätter en grupp som ska lämna
förslag på en policy om rovdjur, främst varg, vad kommunen ska svara
om länsstyrelsen efterfrågar kommunens synpunkt avseende utsättning
av vargar i kommunen, kommunens syn på jägare, markägare och
invånare som bor i vargrevir samt invånare som bedriver boskapsskötsel.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen om framtagande av policy
om rovdjur, främst varg avslås med hänvisning till att den föreslagna
åtgärden inte omfattas av kommuners allmänna kompetens.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse föreslagit att motionen ska
anses besvarad genom att kommunen tillskriver länsstyrelsen med
tillkännagivande av kommunens uppfattning i fem punkter.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av
ledningskontorets tjänsteskrivelse, att kommunen tillskriver länsstyrelsen
i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag samt att motionen
därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 186
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, Ang. Motion om
rovdjurspolicy i Norberg
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 14 mars 2011, § 30
Motion inkommen den 10 februari 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-12-05

§ 140 (forts.)
Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar att punkt 5 i förslag till skrivelse till länsstyrelsen
stryks.
Ola Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
bifaller Jonssons yrkande.

Beslut
1. Fullmäktige tar del av ledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Kommunen tillskriver länsstyrelsen i enlighet med
kommunstyrelsens ordförandes förslag.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Reservationer
Nancy Ibarra (V), Mattias Björlestrand (C), Fredrik Johansson (V), Kent
Persson (V), Monica Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Ola Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 141

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Svar på motion om röjning av sly
Dnr 2011.0042.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om röjning av sly vid
Norbergs infarter, vid cykel- och gångvägar, vid sevärdheter och vid
vattendrag.
Motionens syfte är att göra kommunen mer trygg och attraktiv.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) anser att
kommunen bör utreda om NVK på samma sätt som för ett antal år
sedan genom socialförvaltningen fritt kan få disponera personer genom
sysselsättningsåtgärder för dylika arbetsuppgifter. Är det möjligt bör
motionen delvis bifallas till att avse åtgärder i den omfattning
sysselsättningsåtgärder medger. Är inte detta möjligt bör motionen avslås
då förvaltningen vid NVK känner det som mer angeläget att inom sin
ekonomiska ram prioritera skötsel och underhåll av kommunens
fastigheter, gator, parker och lekplatser.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) föreslår att motionen avslås
avseende kulturmiljöerna som också är besöksmål/sevärdheter.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att motionen om röjning av sly avslås med hänvisning till
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds och kultur-, idrotts- och
fritidsutskottets yttranden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 187
NVK, direktionens protokoll den 30 juni 2011, § 185
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 1 september 2011,
§ 41
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 55
Motion inkommen den 21 mars 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-05

§ 141 (forts.)
Beslut
Motionen om röjning av sly avslås med hänvisning till Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbunds och kultur-, idrotts- och
fritidsutskottets yttranden.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 142

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Svar på motion om skötsel av turistmål
Dnr 2011.0086.910

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S), Gunnar Tiger (S) och Ola Jonsson (S) har inkommit
med en motion om att politiska partier och föreningar i Norbergs
kommun ska ges möjlighet att adoptera något eller några av kommunens
besöksmål för att hålla dessa rena från växande sly.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) är positiv till att
ideella krafter används för föreslaget ändamål på sådan mark som NVK
förvaltar och tillstyrker därför bifall till motionen. Det är dock viktigt att
avtal träffas, där ansvarsgränserna tydliggörs, så att kommunen eller
NVK inte står ansvarig för det fall olycksfall skulle inträffa.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) föreslår att
kommunstyrelsen bifaller motionen avseende kulturmiljöerna som också
är besöksmål/sevärdheter. KIFU föreslår även att kommunstyrelsen
ger kultur- idrotts- och fritidsutskottet ansvaret för att genomföra
förslaget inom budgetramen.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit att
motionen om skötsel av turistmål bifalls.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 188
NVK, direktionens protokoll den 25 augusti 2011, § 216
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 1 september 2011,
§ 42
Kommunfullmäktiges protokoll den 7 juni 2011, § 82
Motion inkommen den 7 juni 2011

Beslut
Motionen om skötsel av turistmål bifalls.
Kopia till:
Motionärerna
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (för åtgärd)
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 143

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2011.0077.910

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 179
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2011

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 144

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2011.0078.914

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31a §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de medborgarförslag, som då
ännu inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över medborgarförslag
under beredning.
Nummer 2 och 4 (medborgarförslag om att underlätta pendling för
landsbygdsboende gymnasieelever samt medborgarförslag om
anslagstavla till Norbergs centrum) i förteckningen har besvarats och
lyfts därför ur förteckningen.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av förteckningen
över medborgarförslag under beredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 180
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2011

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 145

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning
för 2010
Dnr 2011.0162.107

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB är ett kommunalägt bolag. Bolaget har
inkommit med årsredovisning för 2010 och revisionsberättelse.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av Thorshammars
Werkstads AB:s årsredovisning för 2010 och revisionsberättelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 199
Thorshammars Werkstads AB Årsredovisning 2010, inkommen den 10
november 2011

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s
årsredovisning för 2010 och revisionsberättelse.

Kopia till:
Thorshammars Werkstads AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 146

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Delårsbokslut för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund
Dnr 2011.0130.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med delårsrapport per den 31 augusti 2011 samt resultatprognos per den
31 december 2011.
Ett revisionsutlåtande över rapporten har upprättats. Revisorerna
bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de
mål respektive kommunfullmäktige har beslutat, såväl de finansiella som
för verksamheten.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av delårsbokslut
och resultatprognos för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
med tillhörande revisionsutlåtande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 192
Revisorerna NVK, Utlåtande inkommet den 28 september 2011
NVK, Delårsrapport 2011-08-31 samt Resultatprognos 2011-12-31

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslut och resultatprognos för
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund med tillhörande
revisionsutlåtande.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 147

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Delårsbokslut för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2011.0120.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har inkommit med
delårsbokslut per den 30 juni 2011. Direktionen konstaterar att i
delårsbokslutet befaras ett underskott mot budget om 238 000 kronor
per den 31 december 2011. Direktionen vill poängtera osäkerheten
beträffande de interkommunala kostnaderna.
Ett revisionsutlåtande har upprättats. NVU:s revisorer bedömer att
delårsrapporten är upprättad enligt kraven i den kommunala
redovisningslagen, balans- och resultaträkning är rättvisande och att
förvaltningsberättelsen innehåller de uppgifter som redovisningslagen
kräver.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av delårsbokslut
för Norra Västmanlands Utbildningsförbund med tillhörande
revisionsutlåtande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 193
Revisorerna NVU, Utlåtande inkommet den 11 november 2011
NVU, direktionens protokoll den 31 augusti 2011, § 40

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslut för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund med tillhörande revisionsutlåtande.

Kopia till:
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 148

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna
lönenämnd
Dnr 2011.0137.942

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna lönenämnd har upprättat delårsbokslut per den 31
juli 2011.
Kommunrevisionen har lämnat ett revisionsutlåtande.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av delårsbokslut
för Västmanland-Dalarna lönenämnd med tillhörande revisionsutlåtande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 194
Kommunrevisionen i Norberg, Revision av Västmanland-Dalarna
lönenämnds delårsbokslut 2011-07-31
Lönenämndens protokoll den 15 september 2011, § 17

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslut för Västmanland-Dalarna
lönenämnd med tillhörande revisionsutlåtande.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 149

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnd
Dnr 2011.0149.400

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har
inkommit med delårsbokslut per augusti 2011.
Kommunrevisionen har lämnat ett revisionsutlåtande.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av delårsbokslut
för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande
revisionsutlåtande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 195
Kommunrevisionen i Norberg, Granskning av delårsbokslut augusti
2011 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
VDMBN, protokoll den 11 oktober 2011, § 105

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslut för Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande revisionsutlåtande.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 150

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Delårsbokslut för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
Dnr 2011.0159.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) har inkommit med
delårsbokslut per augusti 2011 samt årsprognosen 2011.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av delårsbokslut
för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 197
SDR, direktionens protokoll den 27 oktober 2011, § 37

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslut för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 151

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Delårsbokslut för gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor
Dnr 2011.0160.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor (GNHS) har inkommit med delårsbokslut per den 31
augusti 2011 och prognos för 2011 för Hjälpmedelscentrum.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av delårsbokslut
för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 198
GNHS protokoll den 7 oktober 2011, § 38

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsbokslut för Gemensamma
nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor.

Kopia till:
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Sammanträdesdagar 2012
Dnr 2011.0155.913

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har efter samråd med kommunstyrelsens ordförande
och kommunfullmäktiges presidium upprättat förslag till
sammanträdesdagar för allmänna utskottet, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att förslag till
sammanträdesdagar 2012 för kommunfullmäktige antas och att
fullmäktige håller temamöte den 6 februari 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 181
Ledningskontoret, Förslag sammanträdesdagar 2012, 18 oktober 2011

Beslut
1. Förslag till sammanträdesdagar 2012 för kommunfullmäktige
antas.
2. Fullmäktige håller temamöte den 6 februari 2012.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 153

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Fyllnadsval av ny ersättare i Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att entlediga Pratima Åslund (V) från sitt
uppdrag som ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund
under perioden 2011–2014 samt att bordlägga val av ny ersättare.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 31 oktober 2011, § 125

Yrkanden
Gunilla Persson (S) yrkar att Torsten Jansson (S) utses till ersättare i
Norra Västmanlands Samordningsförbund under perioden 2011–2014.

Beslut
Till ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund under perioden
2011–2014 utses:
Torsten Jansson (S), Engelbrektsgatan 89, 738 31 Norberg

Kopia till:
Torsten Jansson
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Fyllnadsval av ny styrelseledamot i
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att entlediga Ola Jonsson (S) från sitt uppdrag
som styrelseledamot i Tillväxtgruppen i norra Västmanland samt att
bordlägga val av ny styrelseledamot.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 31 oktober 2011, § 126

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att Robin Bergman (S) utses till styrelseledamot i
Tillväxtgruppen i norra Västmanland från och med ordinarie
föreningsstämma 2011 intill ordinarie föreningsstämma 2015.

Beslut
Till styrelseledamot i Tillväxtgruppen i norra Västmanland från och med
ordinarie föreningsstämma 2011 intill ordinarie föreningsstämma 2015
utses:
Robin Bergman (S), Faktorsvägen 7, 738 92 Norberg

Kopia till:
Robin Bergman
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 155

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Fyllnadsval av ny vice ordförande i fullmäktiges
presidium
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att Majja Neverland (V) entledigas från sitt
uppdrag som vice ordförande i fullmäktiges presidium och att val av ny
vice ordförande i fullmäktiges presidium överlämnas till valberedningen.
Valberedningen har föreslagit att Kent Persson (V) utses till vice
ordförande för löpande mandatperiod.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 31 oktober 2011, § 127
Valberedningens protokoll, inkommet den 5 december 2011

Beslut
Kent Persson (V) utses till vice ordförande för löpande mandatperiod.

Kopia till:
Kent Persson
Valpärmen
Vaktmästeriet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 156

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Fyllnadsval av nämndeman för perioden 2011–2014
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Joakim Rask har avsagt sig uppdraget som nämndeman. Västmanlands
tingsrätt har entledigat Joakim Rask från uppdraget.

Beslutsunderlag
Västmanlands tingsrätt, protokoll den 1 november 2011

Beslut
Val av nämndeman bordläggs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 157

Sammanträdesdatum
2011-12-05

Meddelanden







Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 174, Svar
på medborgarförslag om att underlätta för landsbygdsboende
gymnasieelever
Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2011, § 175, Svar
på medborgarförslag om anslagstavla till Norbergs centrum
Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (Förslag 2011-11-17)
Avesta kommun, revisorerna, 2011-10-31, ”Granskning av
lönerutin”
Skinnskattebergs kommun, fullmäktiges protokoll den 21
november 2011, § 69, val av Mikael Enér (C) till revisor i Norra
Västmanlands Utbildningsförbund
Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande:
o Avtal om kollektivtrafik
o Region Mälardalen
o Remiss av förslag till gemensamt tillväxtprogram med
Fagersta kommun

Beslut
Fullmäktige tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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