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§ 72

Fråga om sammanträdet kungjorts i laga ordning
Ordföranden ställer fråga om sammanträdet kungjorts i laga ordning varvid
fullmäktige enhälligt svarar att så har skett.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Överlämning av minnesgåvor till 25-årsjubilarer
Anställda i Norbergs kommun får efter 25 års anställningstid en minnesgåva.
Kerstin Awen, Ann-Christine Ahlskog, Annette Dömstedt, Märta Guss, Anna
Karlsson och Agneta Kvist Källund mottog vid dagens möte minnesgåva, diplom
och blommor efter att ha arbetat 25 år i kommunens tjänst.
Notering
Helena Lantz och Ingela Bergqvist hade inte möjlighet att närvara vid dagens möte,
men har också tjänstgjort 25 år i kommunen och kommer att få minnesgåvor vid ett
annat tillfälle.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 2010.0078

Sidan 4(24)

133

Avtal med Migrationsverket beträffande mottagande av
ensamkommande flyktingbarn
En rekommendation från Västmanlands Kommuner och Landsting att
medlemskommuner och landstinget ställer sig bakom en avsiktsförklaring gällande
mottagande av ensamkommande flyktingbarn har inkommit. Socialnämnden bereder
frågan och föreslår att Norbergs kommun ingår ett avtal med Migrationsverket om
att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Nämnden har inkommit med ett förslag
som innebär att en verksamhet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn
uppstartas i Norbergs kommun.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-03-15—16, § 65
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-06, § 29
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 67
Notering
Socialchef Kerstin Olla-Stahre redogör för ärendet. Efter socialchefens redogörelse
senarelägger fullmäktige ärendets vidare behandling. Behandling av ärendet
återupptas efter redogörelser för ärendena i §§ 75-76.
Yrkanden
Kenneth Östberg (S) yrkar bifall med instämmande av Christer Filipsson (FP), Arne
Pettersson (S) och Sten Nordström (S) till kommunstyrelsens förslag till beslut med
ett tilläggsyrkande om att Norbergs kommun ställer sig bakom Västmanlands
Kommuner och Landstings avsiktsförklaring avseende ensamkommande barn och
ungdomar i Västmanlands län.
Ulrica Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med ett
tilläggsyrkande om att Norbergs kommun tecknar avtal med Migrationsverket om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn så snart frågan om fördelning av
kostnader för gymnasieutbildning är löst genom avtal.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med Kenneth Östbergs yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 74
Kommunfullmäktiges beslut
1. Norbergs kommun tecknar avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
2. Socialnämnden får det övergripande och samordnande ansvaret för att bygga upp
verksamheten samt ansvaret för att förhandla med Migrationsverket om antal
barn som ska tas emot alternativt antal platser som ska erbjudas.
3. Norbergs kommun ställer sig bakom Västmanlands Kommuner och Landstings
avsiktsförklaring avseende ensamkommande barn och ungdomar i Västmanlands
län.
Reservationer
Ulrica Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____

Expedieras till:
Socialnämnden
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Västmanlands Kommuner och Landsting
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr 2010.0096

Sidan 6(24)

346

Ändring av VA-taxa
Direktionen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har beslutat
att anta ett förslag till ändring av anläggnings- och brukaravgifter gällande vatten och
avlopp (NVK 2010-03-25, § 57). De nya taxorna ska enligt förslaget gälla från och
med den 1 oktober 2010.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, § 165
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 70
Notering
Förbundschef Harold Nilsson redogör för VA-taxan i Norbergs kommun jämfört
med andra kommuner i länet. Efter förbundschefens redogörelse senarelägger
fullmäktige ärendets vidare behandling. Behandlingen av ärendet återupptas efter
ärendet i § 74 färdigbehandlats.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget till ändringar i taxan för Norbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning antas. Ändringen gäller från och med den 1 oktober 2010.
_____

Expedieras till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr 2010.0095

Sidan 7(24)

406

Ändring av renhållningstaxa
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) förbundsdirektion har
beslutat att anta ett förslag till förändring av renhållningstaxan (NVK 2010-03-25, §
58). De nya taxorna ska enligt förslaget gälla från och med den 1 januari 2011.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, § 166
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 71
Notering
Förbundschef Harold Nilsson redogör för de föreslagna förändringarna i Norberg
kommuns renhållningstaxa. Efter förbundschefens redogörelse senarelägger
fullmäktige ärendets vidare behandling. Behandlingen av ärendet återupptas efter
ärendet i § 74 färdigbehandlats.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget till ändrad renhållningstaxa antas. Ändringen ska gälla från och med den 1
januari 2011.
_____

Expedieras till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr 2009.0098

Sidan 8(24)

860

Finansiering av attraktivitetsuppdraget från och med 2011
Vid arbetsutskottets möte den 26 april 2009 beslutades att ge ordförande Kenneth
Östberg (S) och vice ordförande Majja Neverland (V) i uppdrag att med biträde av
ledningsgruppen arbeta fram ett förslag till prioriteringar av åtgärder med anledning
av sommardesignkontorets redovisning om ett attraktivare Norberg samt övriga
förslag på temat attraktivitet. Den 26 april 2010 inkom ledningsgruppen med ett
sådant förslag med delar framtagna av kultur- och fritidsförvaltningen, Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund samt Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning. Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2010 om genomförande
och finansiering av förskönande åtgärder inför sommaren 2010 enligt förslaget.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2009-01-19, § 30
Arbets- och personalutskottets protokoll 2009-03-16--17, § 95
Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12, § 99
Arbets- och personalutskottets protokoll 2009-10-26, § 310
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-01-18, § 5
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, § 129
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 62
Kommunfullmäktiges beslut
Finansiering av attraktivitetsåtgärder från och med 2011 ska göras genom att 20 % av
kommunens resultat föregående år används till ändamålet, för 2011 används alltså 20
% av kommunens resultat 2010.
_____

Expedieras till:
Ekonomisektionen
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr 2010.0119

Sidan 9(24)

701

Gemensamma nämnden för hjälpmedel/Hjälpmedelscentrum – budget
och verksamhetsplan 2010
Hjälpmedelscentrum inom Västmanlands läns landsting styrs politiskt av
Gemensamma nämnden för hjälpmedel där Norbergs kommun ingår. Budget och
verksamhetsplan för 2010 från Hjälpmedelscentrum har inkommit.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, § 157
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 68
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av budget och verksamhetsplan för 2010 från
Hjälpmedelscentrum.
_____

Expedieras till:
Ekonomisektionen
Socialnämnden
Hjälpmedelscentrum
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Dnr 2010.0093

Sidan 10(24)

942

Kommuninvest – förlagslån
Norbergs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest har erbjudit Norbergs kommun att teckna förlagslån. Syftet är att öka
kapitaliseringen i Kommuninvest. Ekonomisektionen i Norbergs kommun har
utarbetat ett förslag om att kommunen tecknar förlagslån enligt erbjudandet
motsvarande 900 tkr.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, § 163
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 69
Yrkanden
Kenneth Östberg (S) yrkar att beslut tas enligt följande tre punkter:
1. Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, lånas högst 900 000
kr ut på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.
2. Finansiering av utlåningen skall ske genom bankmedel som då påverkar
kommunens likviditet.
3. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande
teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det
lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med Kenneth Östbergs yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, lånas högst 900 000
kr ut på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.
2. Finansiering av utlåningen skall ske genom bankmedel som då påverkar
kommunens likviditet.
3. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande
teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det
lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
_____
Expedieras till:
Ekonomisektionen
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr 2010.0107

Sidan 11(24)

950

Kommunfullmäktigeberedning av mål från Vision 2015
I det sammanfattade materialet från utvecklingskonferensen den 9-10 februari 2010
framgår att en fullmäktigeberedning bör ges i uppdrag att revidera målen i Vision
2015 och att det är viktigt att se över målen en gång per år. Vid arbetsutskottets möte
den 15-16 mars 2010 beslutades att uppdra till ledningskontoret att utarbeta ett
förslag om inrättande av en fullmäktigeberedning för detta ändamål. En skrivelse
med ett sådant förslag har inkommit.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-03-15—16, § 66
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, § 167
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 72
Kommunfullmäktiges beslut
1.

En fullmäktigeberedning inrättas för att revidera målen i Vision 2015.
Beredningen utses av nya fullmäktige efter valet den 19 september 2010.

2.

Beredningen består av en representant från vardera i kommunfullmäktige
representerat parti. En av ledamöterna utses till ordförande. Personliga
ersättare utses för representanterna. Fullmäktige förrättar val.

3.

Beredningen väljer själv sina arbetsformer och biträds av anställd i
förvaltningsorganisationen.

4.

Kommunens ersättningsregler för förtroendevalda gäller.

5.

Beredningen skall redovisa sitt förslag till kommunfullmäktige senast
den 30 maj 2011.

6.

Nyvalda kommunfullmäktige förrättar val av beredningen i december 2010
efter förslag från valberedningen.

_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr 2010.0110

Sidan 12(24)

973

Policy för upphandling – social hänsyn
FAHNS-kommunermas (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg)
kommunstyrelseordförandegrupp (KSO-grupp) beslutade vid mötet den 9 september
2009 att ge i uppdrag till upphandlingsenheten att arbeta fram ett förslag som ska
ange hur de samverkande kommunerna skall agera vid upphandlingar för att
underlätta för företag som visar social hänsyn. Ett sådant förslag från
upphandlingsenheten i Avesta kommun har inkommit. KSO-gruppen
rekommenderar berörda kommuner att anta upphandlingsenhetens förslag till policy
och att denna ska gälla från och med den 1 oktober 2010.
I förslaget till policy anges att social hänsyn i upphandling exempelvis kan vara
anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler samt krav på tillgänglighet och
användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Dessutom kan
sammansättningen på personalen inrymmas i sociala hänsyn, exempelvis en viss andel
funktionsnedsatta och/eller långtidsarbetslösa. Några praktiska åtgärder som
underlättar för sociala företag att lämna anbud till offentlig sektor anges i förslaget till
policy. Sådana åtgärder är t. ex. att dela upp upphandlingarna i mindre delar och att
ge anbudsgivarna längre tid att arbeta med sina anbud.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, §171
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 73
Kommunfullmäktiges beslut
Policyn antas. Policyn ska gälla från och med den 1 oktober 2010.
_____

Expedieras till:
Avesta kommun
Hedemora kommun
Skinnskatteberg s kommun
Ekonomisektionen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr 2010.0067

Sidan 13(24)

910

Motion angående demokratisk garanti för motioner och
medborgarförslag – inrättande av beredning
”Att vinna ett val är stort – att ha respekt för den makt som i och med valresultatet
tillfaller det partiet som vinner - är större. Att inte motioner eller medborgarförslag
bereds inom ramen för de tidsgränser som stadgas i kommunallagen är ett
demokratiskt dilemma. Motionären eller medborgaren berövas sin demokratiska
rättighet att få sina förslag prövade i kommunens högsta beslutande organ som i sin
tur undandras möjligheten att besluta i frågor som tillkommer dem, oavsett om de är
ideologiskt stridbara eller inte. I fullmäktiges arbetsordning anges att motioner skall
redovisas vår och höst (§ 31) Lagstiftningens skrivning att beredningsorganet skall
”… redovisa vad som framkommit under beredningen…” återfinns inte i fullmäktiges
arbetsordning vilket ger utrymme till att vissa motioner inte bereds i den fart som
lagstiftaren anger. Genom att dessa ” glömda ” frågor inte kommer upp till
behandling riskerar kommunens högsta beslutande organ att minimeras till att endast
fatta beslut i rena förvaltningsärenden. På så sätt reduceras också möjligheten att
genom politiska beslut forma kommunens framtid.
Vi motionärer vill därför att fullmäktige inför tvingande regler som garanterar att alla
motioner eller medborgarförslag bereds och behandlas likvärdigt och inom ramen för
de tidsgränser som kommunallagen stipulerar.
Bakgrund
I kommunallagens 5 kap 33 § stadgas följande: En motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning. Lag (2002:249).
Kommunfullmäktige i Norberg har i sin arbetsordning infört att:
§31… motioner skall redovisas två gånger per år, vår och höst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 82
För Norbergs del innebär arbetsordningen att fullmäktige, 2 ggr per år, tar ställning
till om beredning av motioner skall fortsätta eller avföras. Vi har ingen erfarenhet av
att det beredande organet vid något tillfälle redovisat vad som framkommit under
beredningen. Det är information som fullmäktige behöver ha för att ta ställning till
om beredningen skall fortsätta. Vår uppfattning är nog den att det gått slentrian i
beslutsfattandet och ingen, inte ens vår partigrupp, har ifrågasatt dessa. Alldeles för
många motioner har med den ordningen tillåtits ligga och samla damm utan att
fullmäktige haft en reell möjlighet att sätta press på det beredande organet. Det utgör
sammantaget ett demokratiskt problem och öppnar möjligheten för ett parti att
begrava motioner som är politiskt känsliga eller heta. Därför är det hög tid att strama
upp ordningen.
I Norbergs kommun har det under innevarande mandatperiod inlämnats in 32
motioner för beredning.
•

17 d v s 53 % av dessa motioner har besvarats inom den i kommunallagen
stipulerade tiden på ett år.

•

8 motioner har besvarats inom 2 år. Det innebär att 78 % av inlämnade
motioner besvaras inom 2 år.

I samtliga fall utom vid ett tillfälle har fullmäktige fattat eniga beslut, den avvikande
motionen avhandlade en förändrad politisk organisation där oppositionen vann
omröstningen med en röst marginal. Ansvaret för beredning av just den motionen
låg på en särskild fullmäktigeberedning. Övriga 24 motioner har berört relativt enkla
förändringar och har inte haft någon utpräglad politisk eller ideologisk profil utan har
antagits av enhälliga fullmäktigebeslut. När vi då närmar oss de politiskt heta
motionerna så har beredningsfarten avstannat betänkligt och det är här vi kan spåra
ett demokratiskt dilemma. Det handlar om tre motioner där samtliga har som
gemensam nämnare att det råder politisk oenighet i de frågor motionärerna tar upp.
Två av motionerna är fortfarande obesvarade och är anmärkningsvärt nog uppe i
beredningstider på 32 respektive 28 månader. Av dessa två är den ena ideologiskt
stridbar eftersom det handlar om sjukvårdsgaranti för kommunens anställda. Den
andra handlar om idrottspris och där är utgången oviss även efter det att alliansen
gått med på en kompromiss och plockat in kulturgärningar som grund för
prisutdelning. En annan motion som man kan betrakta som politiskt het var
motionen om att införa en utmanarrätt i Norberg. Den motionen återkallades av
Norbergsalliansen efter att den varit föremål för beredning i 27 månader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 82
Inte i något av dessa tre fall har kommunstyrelsen vid något tillfälle redovisat för
kommunfullmäktige ” Vad som har kommit fram i beredningen ” av dessa motioner enligt
den ordning som stipuleras i Kommunallagens 5 kap 33 § 2 st.
Kommunallagen anger 1 år som en bortre gräns för hur lång tid en beredning skall
pågå. Vi tycker att fullmäktiges arbetsordning är tillfyllest i den delen att motionerna
skall redovisas 2 ggr/år, däremot bör arbetsordningen kompletteras med en skrivning
som innebär att det beredande organet skall i samband med att frågan tas upp i
fullmäktige skriftligen skall redovisa vad som framkommit i beredningen.
Vi anser också att ettårsgränsen tydliggörs så att det beredande organet tvingas
framställa om en förlängning av beredningstiden för motion eller medborgarförslag
då beredningstiden överstigit ett år. Vi föreslår därefter att fullmäktige efter ansökan
från KS kan bifalla en förlängning med högst 6 månader. Vi anser att den tiden skall
vara fullt tillräcklig för att bereda motioner och medborgarförslag.
Vi föreslår därför fullmäktige besluta
•

att fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning om att
beredande organ vid redovisning av motioner och medborgarförslag skriftligt
skall redovisa vad som framkommit i beredningsarbetet i enlighet med
Kommunallagens 5 kap 33 § 2 st.

•

att om tidsgränsen 1 år för beredning ej kan hållas, är kommunstyrelsen eller
det aktuella beredningsorganet förpliktad att, hos fullmäktige, ansöka om
förlängd beredningstid.

•

att beredningstiden maximalt kan förlängas i 6 månader.

Norbergsalliansen, Norberg den 3 mars 2010
Gunilla Siwerth (m)

Lennart Skansfors (c)”

Beredande organs förslag
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-08, § 28
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, § 152
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 64
Yrkanden
Sten Nordström (S) yrkar med instämmande av Christer Filipsson (FP) bifall till
motionen.
Kenneth Östberg (S) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C) bifall till
motionen med tilläggsyrkandet om att ledningskontoret ges i uppdrag att presentera
ett förslag till en reviderad arbetsordning i enlighet med motionen till nästa
fullmäktigesammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2010-06-07

Sidan 16(24)

Forts. § 82
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Sten Nordströms yrkande och Kenneth Östbergs
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning om att beredande
organ vid redovisning av motioner och medborgarförslag skriftligt skall redovisa
vad som framkommit i beredningsarbetet i enlighet med Kommunallagen 5 kap
33 § 2 st.
2. Om tidsgränsen 1 år för beredning ej kan hållas, är kommunstyrelsen eller det
aktuella beredningsorganet förpliktad att, hos fullmäktige, ansöka om förlängd
beredningstid.
3. Beredningstiden kan maximalt förlängas i 6 månader.
4. Ledningskontoret ges i uppdrag att presentera ett förslag till en reviderad
arbetsordning i enlighet med motionen till nästa fullmäktigesammanträde.
_____

Expedieras till:
Gunilla Siwerth
Lennart Skansfors
Ledningskontoret
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-06-07

Kommunfullmäktige

KF

Sidan 17(24)

§ 83

Motioner under beredning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, skall kommunstyrelsen två gånger
årligen för fullmäktige redovisa de motioner som då ännu inte är färdigberedda.
Med anledning av det redovisas nedan de motioner som är under beredning.
A. MOTION OM HANDLINGSPLAN FÖR ENERGIFÖRSÖRJNING
Arne Pettersson (S) Peter Lind (MP) Ulrica Persson (V)
(KF 2009-03-09) (Dnr 2009.0119 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
B. MOTION ANGÅENDE INRÄTTANDE AV ETT ÅRLIGT
IDROTTSSTIPENDIUM
Lennart Skansfors (C) Christer Filipsson (FP) Gunilla Siwerth (M)
(KF 2007-10-01) (Dnr 2007.0247 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
C. MOTION ANGÅENDE HÄLSOFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR
ANSTÄLLDA INOM NORBERGS KOMMUN
Christer Filipsson (FP), Lennart Skansfors (C), Gunilla Siwerth (M), Marie-Louise
Murray (FP), Alf Svanström (M), Kjell Sundvall (M), Dan Steinland (M)
(KF 2007-06-18) (Dnr 2007.0174 910).
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
D. MOTION ANGÅENDE INFÖRANDET AV FRIA SURF-SPOTZONER
I NORBERGS SAMHÄLLE
Christer Filipsson (FP)
(Kf 2009-10-05) (Dnr 2009.0295 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
E. MOTION OM ATT EXTERNT UPPHANDLA DRIFTEN AV
TURISTBYRÅN
Christer Filipsson (FP), Gunilla Siwerth (M) och Lennart Skansfors (C)
(KF 2010-01-25) (Dnr 2009.0469 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
F. MOTION OM ATT EXTERNT UPPHANDLA DRIFTEN AV UNKAN
Christer Filipsson (FP), Gunilla Siwerth (M) och Lennart Skansfors (C)
(KF 2010-01-25) (Dnr 2009.0470 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2010-06-07

Sidan 18(24)

Forts. § 83
G. MOTION OM INFÖRANDE AV ACTA-UTMÄRKELSE FRÅN
NORBERGS KOMMUN
Sari Elsilä (S)
(KF 2010-01-25) (Dnr 2009.0041 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
H. MOTION OM GRATIS FÖRSTA HJÄLPEN-INSTRUKTION FÖR
ALLMÄNHETEN I NORBERGS KOMMUN
Sari Elsilä (S)
(KF 2010-01-25) (Dnr 2009.0040 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
I. MOTION OM EN GEMENSAM STÖD- OCH UTREDNINGSENHET
Ulrica Persson (V) och Sten Nordström (S)
(KF 2009-12-07) (Dnr 2009-0456 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
J. MOTION ANGÅENDE MILJÖDIPLOMERING
Christer Filipsson (FP)
(KF 2009-10-05) (Dnr 2009.0345 910)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, §151
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 63
Notering
Motion angående demokratisk garanti för motioner och medborgarförslag har
avlägsnats från ovanstående förteckning då den är besvarad. Kenneth Östberg (S)
informerar om att kommunsekreteraren har fått ett uppdrag att i framtida
redovisningar av motioner och medborgarförslag under beredning redovisa vad som
dittills har skett i beredningen.
Kommunfullmäktiges beslut
Beredningen av ovanstående motioner fortsätter.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-06-07

Kommunfullmäktige

KF

§ 84

Sidan 19(24)

2010.0124 910

Motion angående kameraövervakning av Norberg kommuns fastigheter
”Alla vill att Norberg ska upplevas som en trygg och säker plats. En allt vanligare
metod för att åstadkomma detta är övervakning med kameror, som kan öka
individens känsla av trygghet. Övervakningskameror kan, på särskilt utsatta platser
bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse eller brottslighet samt att öka
identifieringsmöjlighet av gärningsman.
För platser dit allmänheten har tillträde gäller lag (1998:150) om allmän
kameraövervakning och för andra platser (inomhus ex skolor/dagis mm) gäller
personuppgiftslagen (1998:204), PUL.
Min önskan om kameraövervakning skall självklart behovsprövas i enlighet med
dessa två lagar.
Sammanställning från NVK, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, visar
att klotter, glaskross och annan vandalisation för år 2009 har ökat markant mot 2008.
Se bifogat material från NVK.
Mitt förslag lyder
Att

En behovsanalys görs av alla kommunägda fastigheter som ej har verksamhet
kvällar, nätter och helger.

Att

Säkerhetsgruppen ansvarar för framtagandet av rutiner som beskriver hur allt
material ska hanteras och redovisas. Detta krävs vid en eventuell ansökan till
Länsstyrelsen.

Norberg den 10 maj 2010
Sari Elsilä (S)”
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-06-07

Kommunfullmäktige

KF

Sidan 20(24)

§ 85

Medborgarförslag under beredning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31 a, skall kommunstyrelsen två gånger
årligen för fullmäktige redovisa de medborgarförslag, som då ännu inte är
färdigberedda. Med anledning av det redovisas nedan de medborgarförslag som är
under beredning:
A. MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE FÖRBUD MOT
FYRVERKERIER.
Karin Hurtig, Lars-Rune Hesselbäck.
(KF 2009-03-09) (Dnr 2008.0540 914)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
B. MEDBORGARFÖRSLAG – MÖJLIGGÖR START AV SOCIALA
FÖRETAG.
Åsa Eriksson
(KF 2009-12-07) (Dnr 2009.0452 914)
ÅTGÄRD: Till kommunstyrelsen för beredning.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-04-26, § 153
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 65
Notering
Det saknas ett medborgarförslag inlämnat av Arne Andersson angående uthyrning av
kommunens bostäder till konstnärer som är under beredning i ovanstående
förteckning. Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2010 att överlämna förslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut
Beredningen av ovanstående medborgarförslag fortsätter.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-06-07

Kommunfullmäktige

KF

§ 86

Dnr 2010.0090

Sidan 21(24)

180

Information om ny krisledningsplan och informationsplan
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner ska vidare, med
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en
plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj att anta förslag till ny krisledningsplan och
informationsplan, vilka ersätter ”Ledningsplan vid samhällsstörning och höjd
beredskap” och ”Informationsplan” antagna år 2002.
Beredande organs förslag
Arbets- och personalutskottets protokoll 2010-03-15—16, § 120
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-06, § 53
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-05-03, § 64
Notering
Kanslichef Staffan Mood redogör för innehållet i de nya planerna.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-06-07

Kommunfullmäktige

KF

Sidan 22(24)

§ 87

Anmälningsärenden
Gunilla Persson meddelar å Majja Neverlands vägnar att kommunfullmäktiges
beredning av en ny politisk organisation sammanträder den 21 juni 2010.
Reglementet för den nya organisationen samt förslag på organisationens utformning
kommer bland annat att diskuteras vid detta möte (dnr 2007.0320 910).
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-06-07

Kommunfullmäktige

Sidan 23(24)

Kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter

NAMN
Kenneth Östberg
Ingrid Hellström
Majja Neverland
Gunilla Siwerth
Sten Nordström
Lennart Skansfors
Ulrica Persson
Mikael Ladman
Kerstin Goldkuhl Hansen
Inga-Stina Hesselius
Marie-Louise Murray
Henry Lehto
Gunnar Tiger
Per Hobro
Nils-Åke Grufman
Pratima Åslund
Kjell Sundvall
Arne Pettersson
Eva Pålsson
Fredrik Johansson
Thommy Ukkonen
Karin Lundell
Yvonne Fredriksson
Christer Filipsson
Sven Bergman
Roger Nyström
Milla Kujala
Sari Elsilä
Joakim Rask
Peter Lind
Gunilla Persson

Justerandes signatur

S
S
V
M
S
C
V
S
M
S
FP
V
S
C
S
V
M
S
S
V
S
C
S
FP
M
S
V
S
S
MP

S

Närvarande
X

OMRÖSTNINGAR
§
§
§
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

X
X (§§ 74-87)
X
X (§§72-79)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2010-06-07

Sidan 24(24)

Kommunfullmäktiges ersättare

NAMN
VÄNSTERPARTIET (V)
Fred Eriksson
Nancy Ibarra (tjg §§ 80-87)
Liselotte Nyström (tjg hela mötet)
ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA (S)
Torsten Jansson (tjg hela mötet)
Elizabeth Pettersson
Juhani Elonen (tjg hela mötet)
Ingrid Falquist (tjg hela mötet)
Åsa Tönnert Ladman (tjg hela mötet)
Mikael Björlestrand
Inger Andersson (tjg hela mötet)
Christer Andersson
MODERATA
SAMLINGSPARTIET (M)
Sven Busch
Monica Karlsson (tjg hela mötet)

Närvarande

OMRÖSTNINGAR
§
§
§
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

X
X

X
X
X
X
X

X

FOLKPARTIET LIBERALERNA
(FP)
Mats Guss
Ann-Marie Andersson
CENTERPARTIET (C)
Hillevi Bygge
Stig Holmberg (tjg hela mötet)

X

MILJÖPARTIET (MP)
Kjell Karlsson
X – Närvarande under hela mötet om inte annat anges

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

