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Fråga om sammanträdet kungjorts i laga ordning
Ordföranden ställer fråga om sammanträdet kungjorts i laga ordning varvid
fullmäktige enhälligt svarar att så har skett.
_____
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---
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Fritidsgården Unkan - organisatorisk tillhörighet
Yttrande har inkommit från samtliga nämnder samt gemensamt yttrande från
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, daterat 2007-09-24, samt gemensamt
från de borgerliga partierna, daterat 2007-09-18. Föreligger även gemensamt
förtydligande från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, inkommet 2007-11-19,
samt ordförandebeslut 2008-01-23 och förhandlingsprotokoll 2008-01-14 enligt
MBL 11§. Ekonomichefen presenterar vid sammanträdet underlag för ekonomisk
ramjustering.
Notering
Socialnämnden har 2007-06-12, § 114, bl a beslutat att fråga om fritidsgårdens
organisatoriska tillhörighet överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning
och avgörande. Arbetsutskottet har därefter remitterat frågan till de i
kommunfullmäktige representerade partierna, samt att remissen samordnas med
fråga om återbesättning av förvaltningschef för kultur- och fritidsnämnden.
Personalutskottet har 2007-11-26, § 351, beslutat delge barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden vissa synpunkter med
anledning av inkomna remissvar.
Beredande organs förslag
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2007-03-15, § 30.
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2007-03-19, § 41.
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2007-06-12, § 114.
Arbets-/personalutskottets sammanträdesprotokoll 2007-08-20, § 226.
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2007-10-16, § 166.
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2007-10-22, § 123.
Arbets-/personalutskottets sammanträdesprotokoll 2007-10-29, § 297.
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2007-11-08, § 74.
Arbets-/personalutskottets sammanträdesprotokoll 2007-11-26, § 351.
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2007-12-17, § 229.
Ordförandebeslut 2008-01-23.
Yrkande
M Neverland, G Siwerth, L Skansfors, C Filipsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med ramjustering enligt vid sammanträdet presenterat
förslag.
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Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkännes. Hon ställer därför proposition på kommunstyrelsens förslag inklusive ramjustering och tillkännager att detta bifallits.
Anteckning till protokollet
G Siwerth önskar anteckna till protokollet att punkt 3 i förslag ej tillhör ärendet
som sådant och att kommunstyrelsen i fortsättningen tillser att ärenden till
kommunfullmäktige är ”rena” ärenden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden övertar fritidsgården, vilken organisatoriskt
samordnas med i första hand Kulturskolan.
2. Det övergripande syftet med ändringen fastställs till fritidsgårdens roll för
ungdom i fritidslivet kombinerat med kulturverksamhet inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med
kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att under 2008
påbörja utredning angående föreningarnas och skolans behov av säker tillgång
till idrottshall som kan kombineras med annan användning.
4. Överförandetidpunkt är 2008-04-01, samt att ramjustering sker från
socialnämndens budget till barn- och utbildningsnämndens budget enligt vid
sammanträdet presenterat underlag.
_____

Exp:
Kfn
Bun + budg. 08
Sn + budg. 08
Ek.sekt.
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Vänortsarbete
Ordföranden ställer fråga till kommunfullmäktige om tillägg kan göras i
kommunstyrelsens förslag gällande att vänortskommittén själva har att utse
ordförande och sekreterare, varvid ett enigt fullmäktige svarar ja.
Under sammanträdet sker ajournering gällande punkt 3 i ärendet för att tillfråga
samtliga tilltänkta ledamöter i kommittén.
Notering
Kommunstyrelsen har 2007-01-08, § 24, beslutat att samtliga partier
representerade i kommunfullmäktige har att senast 2007-03-31 inkomma med
synpunkter gällande kommunens vänortsarbete på dels syfte med att kommunen
utser särskild vänortskommitté och dels uppgifter för fortsatt arbete med
vänortskommitté. Noteras att inga synpunkter inkom.
Kommunstyrelsen har 2007-01-08, § 24, utsett Juhani Elonen, Bengt Steinbach,
Kurt Ekroos och Ole Lund till ledamöter i vänortskommittén för år 2007:
Arbetsutskottet har 2007-08-20, § 224, beslutat utsända förnyad remiss till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige för att senast 2007-10-31
inkomma med synpunkter gällande kommunens vänortsarbete på dels syfte med
att kommunen utser särskild vänortskommitté och dels uppgifter för fortsatt arbete
med vänortskommitté. Remissvar har inkommit från Norbergs Arbetarekommun,
daterat 2007-10-26 och gemensamt yttrande från de borgerliga partierna, daterat
2007-10-31.
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2007-01-08, § 24.
Arbets-/personalutskottets sammanträdesprotokoll 2007-05-02, § 151.
Arbets-/personalutskottets sammanträdesprotokoll 2007-08-20, § 224.
Arbets-/personalutskottets sammanträdesprotokoll 2007-11-26, § 367.
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2007-12-17, § 233.
Yrkande
Valberedningens ordförande yrkar att Juhani Elonen, Bengt Steinbach, Kurt
Ekroos och Ole Lund utses till ledamöter i vänortskommittén under innevarande
mandatperiod.
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Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad redogör ordföranden för tänkt
propositionsordning, vilken godkännes. Hon ställer därför proposition på
kommunstyrelsens förslag och tillägg att vänortskommittén själva har att utse
ordförande och sekreterare och tillkännager att detta bifallits. Ordföranden ställer
därefter i tur och ordning proposition på redovisat yrkande och tillkännager
därefter att dessa bifallits.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vänortskommittén skall finnas kvar i sin befintliga roll att initiera och
samordna vänortsutbyte samt hålla kontakterna med de olika vänorterna.
2. Det politiska ansvaret skall ligga på kommunfullmäktiges presidium och det
praktiska arbetet görs av vänortskommittén. Därefter överförs ansvar och
kostnader på respektive berörd nämnd eller organisation.
3. Till ledamöter i vänortskommittén under innevarande mandatperiod utses:
(S)
(S)
(S)
(PO)

JUHANI ELONEN
BENGT STEINBACH
KURT EKROOS
OLE LUND

Esbjörnsvägen 18 E
Rosenstigen 52
Skräddarbostigen 6
Solliden 19

738 32 NORBERG
738 34 NORBERG
738 32 NORBERG
738 33 NORBERG

4. Uppdrag lämnas till vänortskommittén att utse ordförande och sekreterare.
_____

Exp:
De valda
Kf:s presidium
Pärm
Samtliga nämnder
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Västmanlands Kommuner och Landsting - konsortialavtal och
uppdragsavtal avseende Västmanlands Lokaltrafik AB
Föreligger protokollsutdrag, § 2, fört vid telefonsammanträde 2007-11-09 med
Västmanlands Kommuner och Landsting, med rekommendation att föreliggande
förslag till konsortialavtal och uppdragsavtal avseende Västmanlands Lokaltrafik
AB antas.
Föreligger även skrivelser från Västmanlands Kommuner och Landsting, daterade
2007-11-12 och 2007-11-15.
Beredande organs förslag
Arbets-/personalutskottets sammanträdesprotokoll 2007-11-26, § 382.
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2007-12-17, § 240.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till konsortialavtal och
uppdragsavtal avseende Västmanlands Lokaltrafik.
_____

Exp:
VKL
Bo Hermansson
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Motion angående färdtjänst - besvarande
Föreligger socialnämndens sammanträdesprotokoll 2007-10-16, § 167, med
förslag till besvarande.
Notering
Följande motion har 2007-05-03 inkommit till kommunfullmäktige och 2007-0507, 05-14, överlämnats till kommunstyrelsen för beredning:
”Nu när samarbetet mellan de närliggande kommunerna är ett faktum. Så skulle
även ett samarbete inom färdtjänsten kunna bli ett faktum. Så att man kan åka
färdtjänst mellan de olika kommunerna utan att behöva ansöka om att åka
riksfärdtjänst mellan kommunerna.
I dagens läge så kan man inom Norbergs kommun åka färdtjänst flera mil. Men
om man ska åka färdtjänst från Norberg till Fagersta och Fagersta till Norberg så
måste man idag ansöka om riksfärdtjänst då man enbart åker två mil vid en resa
fram och tillbaka.
Vid vanlig färdtjänst inom kommunen behöver man bara idag ringa en dag i
förväg till taxi eller Petterssons buss (om man behöver specialfordon).
Vill man åka till vår närmsta kommun idag som enbart ligger en mil ifrån oss så
måste man idag ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan måste man lämna in minst två
veckor före resan (om det nu skulle räcka).
Idag kan vem som helst som inte är i behov av färdtjänst ta lokal trafiken till
Fagersta eller ta lokaltrafiken från Fagersta till Norberg samma dag. Men är man
i behov av färdtjänst går det ej, utan man måste planera en sådan resa i minst två
veckor i förväg. Det tycker jag är diskriminering mot de personer som idag är i
behov av färdtjänst.
Nu när man i dagens samhälle strävar efter jämlikhet inom alla områden så bör
även en som är i behov av färdtjänst ha samma rättigheter som vilken person som
helst.
Jag vill att det utreds om det finns möjligheter till ett samarbete mellan
kommunerna så att de med behov av färdtjänst kan få åka till våra närmsta
kommuner utan att behöva ansöka om riksfärdtjänst.
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Norberg 070502
FREDRIK JOHANSSON (V)
PRATIMA ÅSLUND (V)
HENRY LEHTO (V)
ULRICA PERSSON (V)
MAJJA NEVERLAND (V)
Beredande organs förslag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2007-05-07, 05-14, §§ 71.
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2007-10-16, § 167.
Arbets-/personalutskottets sammanträdesprotokoll 2007-11-26, § 381.
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2007-12-17, § 239.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till socialnämndens beslut
2007-10-16, § 167, anses motionen besvarad.
_____

Exp:
Motionärerna + förslag
Pärm
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Motion angående biogas, en kommunal angelägenhet
Följande motion har 2007-12-19 inkommit till kommunfullmäktige:
”Kommunfullmäktige i Norberg antog vid sitt senaste sammanträde i december
2007, Vision 2015.
I Visionen finns ett mål om att kommunen i sin verksamhet skall sluta med att
använda allt fossilt bränsle i sin verksamhet.
Det tycker vi är ett alldeles utmärkt mål.
Tillsammans med länets övriga kommuner och Enköping har vi på ett framsynt
sätt genom Vafab etablerat och utvecklat ett grundläggande miljöhandlande i
länet.
I den framsynta satsningen och delägarskapet i Växtkraft AB för producerande av
biogas medelst bl a komposterbart avfall är det nu dags att nyttja denna resurs.
Anläggningen är nu i full drift och producerat f n ett överskott på (ca 50 000
m3/mån vilket motsvarar ungefär samma mängd diesel/bensin i liter som idag
levereras till Stockholm.
AGA som är leverantören av detta överskott kan erbjuda att ställa upp en
Mobiltankstation, om man kan garantera en förbrukning 100 000 m3/år i baslast.
Vi är även en av delägarna i vårt gemensamma länstrafikbolag VL som idag
driver delar av sin busstrafik i Västerås med biogas därför tycker vi att man borde
ställa krav på dem att använda gasdrivna bussar även i övriga delar av länet.
Det är viktigt att kommunen går före och är en förebild i denna utveckling att
minska den fossila användningen. Det ger även förutsättningar för våra lokala
företag som strävar efter miljö certifiering eller av andra själ vill bidra till att
minska den fossila användningen.
Det finns även ett annat alternativ att producera biogas och det är att utvinna gas
från redan befintligt reningsverk. Men detta alternativ är något dyrare men kanske
något för framtiden.
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Med anledning av ovanstående vill vi att kommunfullmäktige fattar de beslut som
krävs för att så skyndsamt som möjligt få igång arbetet och uppnå de mål som
fullmäktige satt upp:
Vi föreslår kommunfullmäktige
1. Att uppdra åt kommunstyrelsen att inventera kommunens egna behov av
transporter och eventuell förbrukning.
2. Att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram ett kostnadsförslag samt en lämplig
plats för en mobiltankstation.
3. Att i de fall kommunens egna behov inte skulle täcka mängden för en
mobiltankstation inleda samtal med de lokala näringslivet i kommunen
alternativt grannkommunerna.
4. Att uppdra åt NVK att ta fram uppgifter på eventuella gasmängder vid
reningsverket och kostnader för att återvinna densamma.
MIKAEL LADMAN
Socialdemokraterna i Norberg

ARNE PETTERSSON
2007 12 17”

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_____

Exp:
Au-b
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Kommunstyrelsen - kompletteringsval
Kommunfullmäktige har 2007-12-10, § 247, entledigat Nicklas Norgren (FP) från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, varför val av ny ersättare skall ske.
Beredande organs förslag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2007-12-10, § 247.
Yrkande
C Filipsson yrkar att Marie-Louise Murray utses till ersättare i kommunstyrelsen
under innevarande mandatperiod.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad redogör ordföranden för tänkt
propositionsordning, vilken godkännes. Hon ställer därför proposition på
framställt yrkande och tillkännager att detta bifallits.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare på Norgrens tidigare plats under innevarande mandatperiod utses:
(FP) MARIE-LOUISE MURRAY

Skolgatan 25

738 31 NORBERG

_____

Exp:
M-L Murray
Pärm
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Socialnämnden - entledigande samt kompletteringsval
Ing-Mari Lindström (S) har i skrivelse, inkommen 2008-01-07, avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Yrkande
M Ladman yrkar att val av ersättare bordlägges.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad redogör ordföranden för tänkt
propositionsordning, vilken godkännes. Hon ställer därför först proposition på
entledigande av Lindström och tillkännager att detta bifallits. Ordföranden ställer
därefter proposition på framställt förslag om bordläggning och tillkännager att
detta bifallits.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ing-Marie Lindström entledigas från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
2. Val av ersättare i socialnämnden bordlägges.
_____

Exp:
I-M Lindström
Sn
Kf

________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

NORBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-02-04

Kf

§

9

Dnr 2008.0117

Sida

14

911

Tillväxtgruppen i Norra Västmanland ekonomisk förening –
entledigande samt kompletteringsval av ersättare för revisor
Kjell Karlsson (MP) har i skrivelse, inkommen 2008-02-01, avsagt sig uppdraget
som ersättare för revisor i Tillväxtgruppen i Norra Västmanland ekonomisk
förening för tiden intill ordinarie bolagsstämma hålls 2011.
Beredande organs förslag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2006-12-04, § 186.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2007-02-05, § 10.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2007-03-05, § 30.
Yrkande
G Siwerth yrkar att LilliAnn Källermark utses till ersättare för revisor.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad redogör ordföranden för tänkt
propositionsordning, vilken godkännes. Hon ställer därför först proposition på
entledigande av Karlsson och tillkännager att detta bifallits. Ordföranden ställer
därefter proposition på framställt yrkande och tillkännager att detta bifallits.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kjell Karlsson entledigas från uppdraget som ersättare för revisor i
Tillväxtgruppen i norra Västmanland.
2. Till ersättare för revisor, för tiden intill ordinarie bolagsstämma hålls 2011,
utses.
(M) LILLIANN KÄLLERMARK

Järnsparvsvägen 13 A 738 33 NORBERG

_____

Exp:
K Karlsson
L Källermark
TVG
Pärm
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Närvarande
NAMN
KENNETH ÖSTBERG
INGRID HELLSTRÖM
MAJJA NEVERLAND
GUNILLA SIWERTH
STEN NORDSTRÖM
LENNART SKANSFORS
ULRICA PERSSON
MIKAEL LADMAN
ALF SVANSTRÖM
INGA-STINA HESSELIUS
MARIE-LOUISE MURRAY
HENRY LEHTO
GUNNAR TIGER
PER HOBRO
EVA HÖLKE
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

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

OMRÖSTNINGAR
Kf §
Kf §
Ja
Nej
Ja
Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justeringsmännens sign

__________

__________

KOMMUNFULLMÄKTIGES ERSÄTTARE
Sammanträdesdatum 2008-02-04
NärvaOMRÖSTNINGAR
rande
Kf §
Kf §
Ja
Nej
Ja
Nej

NAMN
VÄNSTERPARTIET (V)
FRED ERIKSSON
BO HERMANSSON

X
X
X

NANCY IBARRA

ARBETAREPARTIET
SOCIALDEMOKRATERNA (S)
NILS-ÅKE GRUFMAN
TORSTEN JANSSON
KARL-HENRIK HÖLKE
TORBJÖRN GRÖNING

ELIZABETH PETTERSSON
JUHANI ELONEN

INGRID FAHLQVIST
ÅSA TÖNNERT LADMAN

X
X
X
1
-

MODERATA SAML PART (M)
MORGAN VON HAGE
KERSTIN HANSEN

X

FOLKPARTIET LIB (FP)
MATS GUSS
ANN-MARIE ANDERSSON

X

CENTERN (C)
HILLEVI BYGGE
STIG HOLMBERG

1
-

MILJÖPARTIET DE GR (MP)
KJELL KARLSSON

-

Justeringsmännens sign

__________

X = tjänstgörande ersättare
1 = närvarande ersättare

__________

