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Plats och tid Kommunhuset, sessionsalen, måndagen den 8 juni 2015, klockan 
17.30–21.20. 

  
Beslutande Sten Nordström (s), ordförande, Stefan Vestling (sd), 2:a vice 

ordförande, Åsa Eriksson (s), Kent Persson (v), Kenneth 
Östberg (s), Johan Brevik (sd), Gunilla Persson (s), jäv § 82, 
Gunnar Tiger (s), Lars Persson (pnf), Tove Winqvist (s), Fredrik 
Johansson (v), Agneta Wennerström (c), Annika Hedberg Roth 
(s), Pratima Åslund (v), Olle Rahm (s), Runo Andersson (pnf), 
Heikki Kärpälä (sd), Nancy Ibarra (v), Marie-Louise Murray (fp), 
Henrik Dömstedt (v), Stig Holmberg (c), Åsa-Lena Vestling (sd), 
Pieternella van Beek (mp), Jon Ashbourne (v), ersättare, Henning 
Bask (s), ersättare, Linnéa Landerstedt (s), ersättare, Rickard 
Gillman (s), ersättare, Torsten Jansson (s), ersättare, Karin Hurtig 
(v), ersättare. 

Övriga närvarande Staffan Mood, kommunchef, Caroline Persson, administrativ 
chef/kommunsekreterare, Andreas Johansson, 
kommunsekreterare, Harold Nilsson, förbundschef §§ 78-82, Stig 
Bergman (v), ersättare, Lars Gustavsson (pnf), ersättare. 

  
Justerare Åsa-Lena Vestling, Torsten Jansson 
  
Justeringsdatum 2015-06-15 

Underskrifter Sekreterare  §§ 76-90 
  Andreas Johansson  

 Ordförande   
  Sten Nordström  

 Justerare   
  Åsa-Lena Vestling, Torsten 

Jansson 
 

   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2015-06-08 
  

Datum då anslaget sätts upp 2015-06-16 Datum då anslaget tas ned 2015-07-08 
Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, enhet administration 
  

Underskrift   
 Andreas Johansson 
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§ 76 Överlämning av minnesgåvor till 25-årsjubilarier 
Anställda i Norbergs kommun får efter 25 års anställningstid en 
minnesgåva. 
 
8 jubilarer mottar vid dagens möte minnesgåva, diplom och blommor 
efter att ha arbetat 25 år i kommunens tjänst. Ytterligare två diplomeras 
vid ett senare tillfälle. 
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§ 77 Inkomna medborgarförslag 
Dnr 2015.0209.914 

Sammanfattning av ärendet 

Inga-Stina Hesselius har inkommit med ett medborgarförslag om att 
göra lekparken i kvarteret Stockrosen till en rökfri zon. 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Inga-Stina Hesselius 
Akten 
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§ 78 Va-taxa för Norbergs kommun fr o m den 1 
oktober 2015, förslag till ändring av anläggnings- 
och brukningsavgifter 
Dnr 2015.0161.346 

Sammanfattning av ärendet 

Gatuavdelningen vid Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
(NVK) föreslår i skrivelse den 17 mars 2015 justeringar i va-taxan 
tillsammans med bilaga att gälla från och med den 1 oktober 2015. 
Förslaget jämte motiven sammanfattas i NVK: s sammanträdesprotokoll 
den 26 mars 2015, § 59. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
följande: 

1. Anläggningsavgiften höjs med 10 %. 
2. Den fasta och rörliga avgiften i § 16 för tankning av vatten ur 

tankningsstation höjs med 2,9 % i enlighet med 
kostnadsökningen för denna typ av tjänst. De fasta avgifterna för 
diverse tjänster i övrigt enligt § 16 i taxan (såsom nedtagning och 
uppsättning av vattenmätare, avstängning och påsläpp av 
vattentillförsel, montering och demontering av strypbricka, 
undersökning av vattenmätare, byte av sönderfryst vattenmätare 
och förgävesbesök) sänks med ca 1 % i syfte att erhålla samma 
prisnivå i både Fagersta och Norberg. 

3. Övriga brukningsavgifter höjs med 1,8 %. 
4. I samband med att NVK tagit fram den rapport som föreslagits 

av Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning, ska 
beslutet om extra procent omprövas av kommunfullmäktige. 

 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredrar förbundschefen 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 18 maj 2015, § 63. 
NVK: s sammanträdesprotokoll den 26 mars 2015, § 59. 
Skrivelse från NVK den 17 mars 2015. 
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§ 78 (forts.) 

Yrkanden 

Kent Persson (v) yrkar att punkterna 3 och 4 i kommunstyrelsens 
beslutsförslag återremitteras för att utreda vilka de ekonomiska 
konsekvenserna skulle bli av att övriga brukningsavgifter höjs med 1,8 % 
istället för 2,8 %. 
 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras 
idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning, ja-röst för återremittering, nej-röst för att ärendet 
ska avgöras idag.  
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§ 78 (forts.) 

 § 78, punkterna 3 och 4 

Ledamot/ 
tjänstgörande ersättare 

Ja-röst 
(återremittering) 

Nej-röst 
(avgörs 
idag) 

Åsa Eriksson (s)  X 

Kent Persson (v) X  

Kenneth Östberg (s)  X 

Johan Brevik (sd) X  

Gunilla Persson (s) X  

Jon Ashbourne (v) X  

Gunnar Tiger (s)  X 

Lars Persson (pnf) X  

Tove Winqvist (s)  X 

Fredrik Johansson (v) X  

Stefan Vestling (sd) X  

Agneta Wennerström (c) X  

Sten Nordström (s)  X 

Annika Hedberg Roth (s)  X 

Pratima Åslund (v) X  

Olle Rahm (s)  X 

Runo Andersson (pnf) X  

Heikki Kärpälä (sd) X  

Nancy Ibarra (v) X  

Henning Bask (s)  X 

Marie-Louise Murray (fp) X  

Linnéa Landerstedt (s)  X 

Henrik Dömstedt (v) X  

Rickard Gillman (s)  X 

Stig Holmberg (c) X  

Åsa-Lena Vestling (sd) X  

Torsten Jansson (s)  X 

Pieternella van Beek (mp) X  

Karin Hurtig (v) X  

 
Med 18 ja-röster och 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera punkterna 3 och 4 med Perssons motivering. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på punkterna 1 och 2 och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa. 
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§ 78 (forts.) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Anläggningsavgiften höjs med 10 %. 
2. Den fasta och rörliga avgiften i § 16 för tankning av vatten ur 

tankningsstation höjs med 2,9 % i enlighet med 
kostnadsökningen för denna typ av tjänst. De fasta avgifterna för 
diverse tjänster i övrigt enligt § 16 i taxan (såsom nedtagning och 
uppsättning av vattenmätare, avstängning och påsläpp av 
vattentillförsel, montering och demontering av strypbricka, 
undersökning av vattenmätare, byte av sönderfryst vattenmätare 
och förgävesbesök) sänks med ca 1 % i syfte att erhålla samma 
prisnivå i både Fagersta och Norberg. 

3. Punkt 3 och 4 återremitteras för att utreda vilka de ekonomiska 
konsekvenserna skulle bli av att övriga brukningsavgifter höjs 
med 1,8 % istället för 2,8 %. 
 

 

 
 
Kopia till: 
NVK 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 79 Budget 2015, igångsättningsmedgivande m.m. för 
investeringsprojekt avseende exploatering på del 
av Klacken 1:25 
Dnr 2015.0171.214 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) har i skrivelse 
daterad den 5 maj 2015 tagit fram beslutsunderlag angående 
igångsättningsmedgivande m.m. för investeringsprojekt avseende 
exploatering på del av Klacken 1:25. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att i köpehandlingarna som villkor 
föreskriva att stomrensning av huvudbyggnad på minst 120 kvm 
ska ha skett senast 18 månader efter tillträdesdagen. Om köparen 
inte uppfyller detta villkor ska köparen till kommunen såsom 
säljare omgående efter 18-månadersfriesten erlägga ett vite på 
150 000 kr. 

2. Tomterna ska säljas inklusive va-anslutning och att priset för 
tomtmark inom planområdet vid Norens västra strand ska 
beräknas utifrån ett pris på 149 kr per kvm tomtmark jämte 
anläggningsavgift för vatten och avlopp i enlighet med vid varje 
tidpunkt gällande taxa, vilket vid försäljning under 2015 innebär 
de priser som framgår av kalkylen. 

3. Om tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2015 anvisa 
1 434 000 kr för iordningsställande av exploateringsområdet. 

4. Kommunfullmäktige medger igångsättning av exploatering så 
snart detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 18 maj 2015, § 68. 
NVK: s skrivelse den 5 maj 2015. 

Yrkanden 

Åsa Eriksson (s) yrkar ändring i kommunstyrelsens förslag punkt 4, så att 
den istället har följande ordalydelse: 
4. Kommunfullmäktige medger omedelbar igångsättning av 
exploateringen. 
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§ 79 (forts.) 

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkterna 1-3 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa. 
 
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Erikssons 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Erikssons förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att i köpehandlingarna som villkor 

föreskriva att stomrensning av huvudbyggnad på minst 120 kvm 
ska ha skett senast 18 månader efter tillträdesdagen. Om köparen 
inte uppfyller detta villkor ska köparen till kommunen såsom 
säljare omgående efter 18-månadersfriesten erlägga ett vite på 
150 000 kr. 

2. Tomterna ska säljas inklusive va-anslutning och att priset för 
tomtmark inom planområdet vid Norens västra strand ska 
beräknas utifrån ett pris på 149 kr per kvm tomtmark jämte 
anläggningsavgift för vatten och avlopp i enlighet med vid varje 
tidpunkt gällande taxa, vilket vid försäljning under 2015 innebär 
de priser som framgår av kalkylen. 

3. Om tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2015 anvisa 
1 434 000 kr för iordningsställande av exploateringsområdet. 

4. Kommunfullmäktige medger omedelbar igångsättning av 
exploateringen. 

 
 

 
 
Kopia till: 
NVK 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 80 Föredragning av årsredovisning 2014 för Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlas Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbunds (NVK) årsredovisning för 2014. Med 
anledning av det har representanter för NVK inbjudits för att kort 
föredra årsredovisningen.  
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 81 Allmänhetens frågestund om Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbunds 
årsredovisning 2014 

Sammanfattning av ärendet 

I fullmäktiges arbetsordning 25 § anges att allmänheten ska beredas 
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige 
behandlar årsredovisningen samt vid fullmäktiges behandling av 
årsredovisning och budget för kommunalförbund där kommunen är 
medlem.  
 
Allmänhetens frågestund ska hållas, innan fullmäktige behandlar det 
ärende där frågor från allmänheten får förekomma. 
 
Med anledning av det hålls allmänhetens frågestund inför fullmäktiges 
behandling av Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds 
årsredovisning för 2014. 
 
Inga frågor ställs från allmänheten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 



 Sammanträdesprotokoll 14(28) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 82 Revisionsrapport, fråga om ansvarsfrihet och 
årsredovisning 2014 för Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund 
Dnr 2015.0101.301 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2015 om att bordlägga ärendet 
tills vidare granskning är genomförd. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
följande: 

1. Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds årsredovisning 
för 2014 godkänns. 

2. Kommunfullmäktige riktar en anmärkning mot hela Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbunds direktion för bristande 
styrning och kontroll. 

3. Förtroendevalda i Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års 
förvaltning med undantag för Gunilla Persson (s) på grund av att 
avtal av större vikt har ingåtts utan att det har förankrats i 
kommunen. 

4. Kommunfullmäktige har inte för avsikt att driva skadeståndskrav 
mot någon i direktionen. 

5. Kommunfullmäktige förväntar sig i fortsättningen en större 
medvetenhet och efterlevnad av förbundsordningen i frågor av 
stor ekonomisk påverkan och principiell karaktär. 

6. Med anledning av att Norbergs representant i Norra 
Västmanland kommunalteknikförbunds presidium självmant har 
avsagt sig sitt uppdrag kommer kommunfullmäktige inte skilja 
någon förtroendevald från sitt politiska uppdrag i Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbund. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 18 maj 2015, § 75. 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 april 2015, § 30. 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds sammanträdesprotokoll 
den 26 februari 2015, 29. 
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§ 82 (forts.) 

Jäv 

Enligt kommunallagen 5 kapitlet, § 20 b, (KL 5:20b) så får enskilda 
förtroendevalda mot vilka anmärkning riktas, delta i fullmäktiges 
överläggningar när revisionsberättelsen över den verksamhet som de har 
ansvaret för behandlas.  
 
Gunilla Persson (s), håller ett kort anförande och önskar att det 
antecknas till protokollet att direktionen för Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund ska beviljas ansvarsfrihet för 2014 års 
förvaltning. 
Därefter meddelar Persson jäv och lämnar lokalen och deltar inte i 
ärendets vidare handläggning eller beslut. 

Yrkanden 

Kent Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 
1. 
 
Henning Bask (s) yrkar med instämmande av Åsa Eriksson (s) och Tove 
Winqvist (s), ändring i kommunstyrelsens beslutsförslag enligt följande: 

- Ändring av punkt 3 så att den istället har följande lydelse, 
kommunfullmäktige beslutar att ej bevilja ansvarsfrihet för 
ledamöterna i Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds 
direktion för år 2014 då den interna kontrollen har varit 
uppenbart otillräcklig. 

- Ändring av punkt 6 så att den istället har följande lydelse, 
kommunfullmäktige kommer inte att skilja någon av Norbergs 
ledamöter i Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds 
direktion från sitt uppdrag. 

- Tillägg en ny punkt 7 med följande lydelse, kommunfullmäktige 
finner det anmärkningsvärt att Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbunds revisorer har bedömt att den interna 
kontrollen under 2014 har varit tillräcklig. 

 
Sammanträdet ajourneras för enskild överläggning. 
 
Stefan Vestling (sd) yrkar bifall till Basks yrkande gällande punkt 3. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 82 (forts.) 

Ordföranden ställer sedan proposition på punkt 2 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Kent Persson (v), Jon Ashbourne (v), Fredrik Johansson (v), Agneta 
Wennerström (c), Pratima Åslund (v), Nancy Ibarra (v), Marie-Louise 
Murray (fp), Henrik Dömstedt (v), Pieternella van Beek (mp) och Karin 
Hurtig (v), deltar ej i beslutet avseende punkt 2. 
 
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Basks yrkande 
avseende punkt 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Basks yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning. Ja-röst till bifall för kommunstyrelsens förslag och 
nej-röst till bifall för Basks yrkande. 
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§ 82 (forts.) 

 § 82, punkt 3 

Ledamot/ 
tjänstgörande ersättare 

Ja-röst 
(Kommunstyrelsens 

förslag) 

Nej-röst 
(Basks 

yrkande) 

Åsa Eriksson (s)  X 

Kent Persson (v)   

Kenneth Östberg (s)  X 

Johan Brevik (sd)  X 

Jon Ashbourne (v)   

Gunnar Tiger (s)  X 

Lars Persson (pnf)   

Tove Winqvist (s)  X 

Fredrik Johansson (v)   

Stefan Vestling (sd)  X 

Agneta Wennerström (c)   

Sten Nordström (s)  X 

Annika Hedberg Roth (s)  X 

Pratima Åslund (v)   

Olle Rahm (s)  X 

Runo Andersson (pnf)   

Heikki Kärpälä (sd)  X 

Nancy Ibarra (v)   

Henning Bask (s)  X 

Marie-Louise Murray (fp)   

Linnéa Landerstedt (s)  X 

Henrik Dömstedt (v)   

Rickard Gillman (s)  X 

Stig Holmberg (c)   

Åsa-Lena Vestling (sd)  X 

Torsten Jansson (s)  X 

Pieternella van Beek (mp)   

Karin Hurtig (v)   

 
Med inga ja-röster, 15 nej-röster och 13 som avstod från att rösta, bifaller 
kommunfullmäktige Basks yrkande. 
 
Ordföranden ställer sedan proposition på förslagen, punkterna 4 och 5 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa. 
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§ 82 (forts.) 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Basks yrkande 
avseende punkt 6 mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Basks yrkande. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Bask 
yrkande avseende punkt 7 och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning. Ja-röst till bifall för Basks yrkande och nej-röst för 
avslag av Basks yrkande. 
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§ 82 (forts.) 

 § 82, punkt 7 

Ledamot/ 
tjänstgörande ersättare 

Ja-röst 
(Bifall av Basks 

yrkande) 

Nej-röst 
(Avslag 
av Basks 
yrkande) 

Åsa Eriksson (s) X  

Kent Persson (v)  X 

Kenneth Östberg (s) X  

Johan Brevik (sd) X  

Jon Ashbourne (v)  X 

Gunnar Tiger (s) X  

Lars Persson (pnf)  X 

Tove Winqvist (s) X  

Fredrik Johansson (v)  X 

Stefan Vestling (sd) X  

Agneta Wennerström (c)  X 

Sten Nordström (s) X  

Annika Hedberg Roth (s) X  

Pratima Åslund (v)  X 

Olle Rahm (s) X  

Runo Andersson (pnf)  X 

Heikki Kärpälä (sd) X  

Nancy Ibarra (v)  X 

Henning Bask (s) X  

Marie-Louise Murray (fp)  X 

Linnéa Landerstedt (s) X  

Henrik Dömstedt (v)  X 

Rickard Gillman (s) X  

Stig Holmberg (c)  X 

Åsa-Lena Vestling (sd) X  

Torsten Jansson (s) X  

Pieternella van Beek (mp)  X 

Karin Hurtig (v)  X 

 
Med 15 ja-röster och 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Basks yrkande. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 82 (forts.) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds årsredovisning 

för 2014 godkänns. 
2. Kommunfullmäktige riktar en anmärkning mot hela Norra 

Västmanlands kommunalteknikförbunds direktion för bristande 
styrning och kontroll. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ej bevilja ansvarsfrihet för 
ledamöterna i Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds 
direktion för år 2014 då den interna kontrollen har varit 
uppenbart otillräcklig. 

4. Kommunfullmäktige har inte för avsikt att driva skadeståndskrav 
mot någon i direktionen. 

5. Kommunfullmäktige förväntar sig i fortsättningen en större 
medvetenhet och efterlevnad av förbundsordningen i frågor av 
stor ekonomisk påverkan och principiell karaktär. 

6. Kommunfullmäktige kommer inte att skilja någon av Norbergs 
ledamöter i Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds 
direktion från sitt uppdrag. 

7. Kommunfullmäktige finner det anmärkningsvärt att Norra 
Västmanlands kommunalteknikförbunds revisorer har bedömt 
att den interna kontrollen under 2014 har varit tillräcklig. 

 
 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds revisorer 
Ledamöterna i Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds 
nuvarande direktion 
Ledamöterna i Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds direktion 
för år 2014 
Revisionen 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 83 Redovisning av motioner under beredning 
Dnr 2015.0199.910 

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. Nio motioner redovisas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 18 maj 2015, § 71. 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2015. 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under 
beredning.  
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 84 Redovisning av medborgarförslag under 
beredning 
Dnr 2015.0198.914 

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. Ett medborgarförslag redovisas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 18 maj 2015, § 72. 
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2015. 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag 
under beredning.  
 
 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 85 Justering av maxtaxa 
Dnr 2015.0086.600 

Sammanfattning av ärendet 

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har ändrats och ändringen 
innebär att inkomsttaket indexeras. Den nya maxtaxan är 42 890 kr 
(tidigare 42 000 kr) och ska tillämpas från och med den 1 juli 2015. De 
nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa den nya 
justerade maxtaxan i Norbergs kommun och taxan börjar gälla från den 
1 juli 2015. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 18 maj 2015, § 74. 
Ordförandebeslut, Kent Christensen, ordförande i barn- och 
utbildningsutskottet, den 21 april 2015. 

Yrkanden 

Åsa-Lena Vestling (sd) yrkar ändring i kommunstyrelsens förslag så att 
taxan istället börjar gälla från den 1 augusti 2015. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Vestlings yrkande 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Vestlings yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa den nya justerade maxtaxan i 
Norbergs kommun och taxan börjar gälla från den 1 augusti 2015. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Ingrid Nord 
Maria Hellgren 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 86 Fyllnadsval avseende nämndeman 2015 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

I protokollsutdrag från Västmanlands tingsrätt meddelas att Samuel 
Åslund, som är vald till nämndeman vid Västmanlands tingsrätt under 
2015, ansökt om entledigande från uppdraget på grund av olämpligt 
sidouppdrag. 
 
Tingsrätten har beslutat entlediga Samuel Åslund från uppdraget som 
nämndeman. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 11 maj, § 67. 
Protokollsutdrag 2015-03-16 från Västmanlands tingsrätt, inkommit den 
17 mars 2015.  

Yrkanden 

Pratima Åslund (v) nominerar Pratima Åslund som nämndeman för 
2015. 

Beslut 

Till nämndeman för 2015 nomineras: 
Pratima Åslund  Faktorsvägen 22 
   738 92, Norberg 
 
 

 
 
Kopia till: 
Pratima Åslund 
Västmanlands tingsrätt 
Valpärmen 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 87 Fyllnadsval avseende ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Ulrika Gomms (v) avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunstyrelsen så behöver fyllnadsval förrättas. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2015, § 24, bordlades 
ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 2 mars 2015, § 24. 

Yrkanden 

Pratima Åslund (v) yrkar Karin Dömstedt (v) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen på Ulrika Gomms tidigare plats. 

Beslut 

Till ny ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018 på 
Ulrika Gomms tidigare plats utses: 
 
Karin Dömstedt  Nygatan 7 
   738 30, Norberg 
 
 

 
 
Kopia till: 
Karin Dömstedt 
Solveig Grönberg 
Valpärmen 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 88 Meddelanden 
Följande meddelanden redovisas i kommunfullmäktige: 
 
Skriftliga meddelanden: 

 Protokoll från Länsstyrelsen i Västmanlands län, den 25 maj 
2015, om ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Muntligt meddelande: 

 Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson, meddelar att hon 
försökt verkställa sitt uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med 
Trafikverket avseende godstrafiken men att responsen varit svag. 
Detsamma gäller i försöket till bolagsbildning. 

 Kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande 
och ordföranden i barn- och utbildningsutskottet har träffat 
skolinspektionen. Med anledning av tidigare interpellationsdebatt 
så vill kommunstyrelsens ordförande informera att 
skolinspektionen ej har funnit något oroande när det gäller 
skolornas arbete mot mobbing och för likabehandling.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisade meddelanden. 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 89 Entledigande av ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige 
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Forsberg (s) har i skrivelse inkommen den 5 juni 2015 begärt 
entledigande från sitt politiska uppdrag som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, avsägelse av politiskt uppdrag, inkommen den 5 juni 2015. 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Niklas Forsberg från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Niklas Forsberg 
Solveig Grönberg 
Valpärmen 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunfullmäktige 2015-06-08  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 90 Fullmäktigeforum: Diskussion om Vision 2025 

Sammanfattning av ärendet 

En diskussion om framtagandet av Vision 2025 för Norbergs kommun 
hålls. 
 
 

 
 
Kopia till: 
- 
 


