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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen måndagen den 26 september 2016
klockan 17.30 -19.30

Beslutande

Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S) Johan
Brevik (SD), Gunilla Persson (S), Linnéa Landerstedt (S), Lars
Persson (PNF), Mats Johansson (M) från § 110, Tove Winqvist
(S) Fredrik Johansson (V), Stefan Vestling (SD) Agneta Wennerström (C), Sten Nordström (S, Annika Hedberg Roth (S), Pratima Åslund (V), Olle Rahm (S), Ulf Segerbo (M) från § 114,
Heikki Kärpälä (SD), Nancy Ibarra (V), Henning Bask (S), Stig
Holmberg (C), Åsa-Lena Vestling (SD), Pieternella van Beek
(MP), Jimmy Koivisto (V), ersättare Torsten Jansson (S),ersättare
Arne Pettersson (S), ersättare Jon Ashbourne (V), ersättare Lars
Gustavsson (PNF)

Övriga närvarande

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S), kommunchef
Hannu Högberg, administrativ chef Caroline Persson, ekonomichef Karolina Berglund §§ 109-114

Justerare

Henning Bask (S), Arne Pettersson (S)

Justeringsdatum

Fredagen den 7 oktober klockan 15:00

Underskrifter

Sekreterare

§§ 109-123
Caroline Persson

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Henning Bask

Arne Pettersson

ANSLAG/BEVIS
Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-09-26

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-10

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Caroline Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-11-02
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Sammanträdesdatum

Innehållsförteckning
§ 108 Fastställande av dagordning
§ 109 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
§ 110 Medborgarförslag om efterlevnad av trafikregler. Behov av bättre
information till nyanlända. Motortrafik i natur-skyddsområden
§ 111 Medborgarförslag, cykel och promenadväg till Lillsjön
§ 112 Medborgarförslag, prideflagga utanför kommunhuset i Norberg
§ 113 Budgetforum
§ 114 Motion angående kraftledning på Skallberget
§ 115 Motion till Norbergs kommunfullmäktige angående utredning av
utvidgat samarbete gällande Norra Västmanlands teknikförbund
och Norra Västmanlands utbildningsförbund
§ 116 Svar på motion om kolonilotter
§ 117 Svar på motion om skateboardplats
§ 118 Svar på motion om trädbelysning i Tingshusparken
§ 119 Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen
§ 120 Fyllnadsval, god man för landsbygdsförhållanden
§ 121 Fyllnadsval, Coompanion, ersättare årsstämma
§ 122 Extra valärende, två ledamöter till den strategiska regionala
beredningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Fastställande av dagordning
Skrivelse från Landstinget Västmanland har inkommit med anledning av träffad överenskommelse om samverkan för kommunerna och landstinget i frågor
som stödjer regional utveckling.
Varje kommun ombeds att utse två ledamöter till den strategiska regionala beredningen, där den ena ledamoten är kommunstyrelsens ordförande och den
andra är ledande företrädare för oppositionen.
Då underlag ej varit utsänd med övriga handlingar inför sammanträdet frågar
ordförande om kommunfullmäktige godkänner att ta upp ärende om att utse
ledamöterna till beslut. Kommunfullmäktige godkänner att ta upp ärendet till
beslut.
Därefter fastställdes dagordningen med ärendet:
§ 122 Extra valärende, två ledamöter till den strategiska regionala beredningen.

Kopia till:
--

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ordförande meddelar att länsstyrelsen den 16 augusti 2016 utser ny ersättare
för Anders Risberg (PNF) i kommunfullmäktige från och med den 16 augusti
år 2016 till och med den 14 oktober år 2018.
Ny ersättare är Putte Dahlström (PNF)

Kopia till:
Putte Dahlström
Lön, S Grönberg
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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5(18)

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Medborgarförslag om efterlevnad av trafikregler.
Behov av bättre information till nyanlända. Motortrafik i naturskyddsområden
Dnr 2016.0273.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Leif Stålhammar inkom den 13 september 2016.
Förslagsställaren tar upp flera områden som behöver någon form av åtgärd. De
frågor som förslagsställaren tar upp är; frågan om efterlevnad av trafikregler,
behov av bättre information till nyanlända, motortrafik i naturskyddsområden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Leif Stålhammer, daterat den 13 september 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 111

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Medborgarförslag, cykel och promenadväg till Lillsjön
Dnr 2015.0296.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om cykel/promenadväg till Lillsjön har inkommit till
kommunfullmäktige. För ärendets beredning har förslaget remitterats till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, NVK samt V-dala miljö- och byggförvaltning
som samtliga har inkommit med yttranden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 juni 2016, §99
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2016, § 57
Medborgarförslag om cykel/promenadväg till Lillsjön, inkom den 17 september 2015
Kultur- idrotts- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll 2016-02-15 §3
NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-02-25 § 50
V-dala miljö- och byggnadsnämnds sammanträdesprotokoll § 44

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att medborgarförslaget anses besvarat i och med allmänna utskottets beslut
om att önskemål om ny gång- och cykelväg vid väg 751 ska tas med nästa gång
kommunen får den regionala infrastrukturplanen på remiss.

Kopia till:
Bengt Hillring och Birgitta Pettersson, förslagsställare
Infrastrukturgruppen
Akten

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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§ 112

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Medborgarförslag, prideflagga utanför kommunhuset i
Norberg
Dnr 2015.0259.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Wendela Dehlin om att en Prideflagga skall synas
utanför kommunhuset har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgarförslaget har remitterats till NVK för upprättande av en kostnadskalkyl avseende
genomförande av förslaget. I det framtagna kostnadsförslaget uppgår kostnaden till cirka 20 000 kronor.
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget får
NVK i uppdrag att köpa en Prideflagga.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2016, §101
Kostnadsförslag från NVK inkommen den 12 april 2016.
Medborgarförslag inkommen den 29 juli 2015.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till inköp av prideflagga med tilläggsförslag att
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för flaggning med prideflagga.
Tove Winqvist (S) yrkar bifall till Erikssons yrkande
Kent Persson (V) yrkar bifall till Erikssons yrkande med tilläggsförslag att inköp av prideflagga finansieras av driftbudgeten.
Stefan Westling (SD) yrkar avslag till inköp av prideflagga.
Ordförande ställer Erikssons med fleras förslag om inköp av prideflagga mot
Westlings avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med Erikssons förslag om inköp av prideflagga.
Därefter ställer ordförande Erikssons tilläggsförslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta.

Justerare

7(18)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Därefter ställer ordförande Perssons förslag om finansiering under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att kommunen skaffar en prideflagga för flaggning utanför kommunhuset.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för flaggning med
prideflagga
3. Inköpet finansieras av driftbudgeten.

Reservationer
Stefan Vestling (SD), Åsa-Lena Vestling (SD), Johan Brevik (SD) och Heikki
Kärpälä (SD) reserverar sig mot beslutet om att köpa in och hissa prideflaggan
vid Norbergs kommunhus.

Kopia till:
Motionären, Wendela Dehlin
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Budgetforum
Ekonomichef Karolina Berglund presenterar budgetförutsättningar 2017-2019.
Kommunfullmäktige får information om befolkningsprognos och budgetpropositionen för 2017 samt höständringsbudget 2016.
Prognos för utökade statsbidrag presenteras.

Kopia till:
--

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Motion angående kraftledning på Skallberget
Dnr 2016.0244.610

Sammanfattning av ärendet
Lars Gustavsson, Partiet för Norbergs framtid, (PNF) har inkommit med motion angående kraftledning på Skallberget med förslag om att kraftledningen bör
grävas ner från den södra delen av Skallberget till kanten där Mimerområdet
börjar.

Beslutsunderlag
Motion från Lars Gustavsson, (PNF) daterad end 4 augusti 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Motion till Norbergs kommunfullmäktige angående
utredning av utvidgat samarbete gällande Norra Västmanlands teknikförbund och Norra Västmanlands utbildningsförbund
Dnr 2016.0271.910

Sammanfattning av ärendet
För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Norberg har Pratima Åslund och Kent
Persson inkommit med motion till Norbergs kommunfullmäktige angående
utredning av utvidgat samarbete gällande Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands utbildningsförbund.
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att
till september 2017 presentera alternativa lösningar på hur verksamhet inom
teknik, fastighet och gymnasiefrågor ska kunna bedrivas ifall våra samarbetspartners inom dessa områden fattar beslut som skulle inverka negativt för
kommunen.

Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Norberg, genom Pratima
Åslund och Kent Persson, den 12 september 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Svar på motion om kolonilotter
Dnr 2015.0272.910

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna inkom med en motion till kommunfullmäktige 2015-0818 om tillhandahållande av kolonilotter. Motionen skickades på remiss till VDala miljö- och byggnadsnämnd som gjorde ett yttrande vid sitt sammanträde
2016-04-06. V-Dala miljö- och byggnadsnämnd slår i yttrandet fast att kolonilotter i området Prostudden inte strider mot översiktsplanen. Kommunal mark
vid Vittorps gärde pekas ut som en annan tänkbar lokalisering. V-Dala bedömer att frågan om kostnader för att anlägga ett odlingslottsområde bättre bör
kunna utredas och bedömas av NVK.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2016, § 102
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, § 60
Yttrande från V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 2016-04-06.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2015-09-28 § 124
Motion från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige inkommen
2015-08-18.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen då tänkbara lokaliseringar för
kolonilotter redan finns beskrivna i kommunens översiktsplan.

Kopia till:
Sverigedemokraterna, S Vestling
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Svar på motion om skateboardplats
Dnr 2015.0271.910

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna inkom den 7 augusti 2015 med en motion till kommunfullmäktige om byggande av en skateboardplats i Norberg. För ärendets beredning har motionen remitterats till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, NVK
samt V-dala miljö- och byggförvaltning.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd påtalar att den föreslagna
platsen vid biblioteket kan vara tveksam utifrån risker med underminerad mark
från gruvnäringens tid.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 juni 2016, § 103
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, §
NVK:s förbundsdirektion sammanträdesprotokoll 2016-04-07 § 80
V-dala miljö- och byggnadsnämnds sammanträdesprotokoll 2016-04-05 § 42
Sammanträdesprotokoll från kultur- idrotts- och fritidsutskottet,
2016-02-15 § 2
Motion från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige inkommen
2015-08-07

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Kopia till:
Text
Text

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Svar på motion om trädbelysning i Tingshusparken
Dnr 2015.0390.910

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S) inkom 2015-12-07 med en motion om trädbelysning längs
Engelbrektsgatan vid tingshusparken. Kommunfullmäktige har överlämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning, som i sin tur har uppdragit åt
NVK att inkomma med kostnadskalkyl för att genomföra förslaget. I NVK:s
yttrande framgår att det finns två befintliga gatubelysningsstolpar på platsen.
Kostnaden har av NVK beräknats uppgå till ca 95 000 kronor

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 13 juni 2013, § 104
Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 25 maj 2017, § 62
Yttrande från NVK 2016-04-15
Motion från Gunilla Persson (S) till Kommunfullmäktige 2015-12-07

Yrkanden
Kent Persson (V)yrkar bifall till motionen med tilläggsförslag att finansiering
sker via utvecklingsmedel.
Ordförande ställer Perssons yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta.

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen samt att finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Kopia till:
Motionären, Gunilla Persson (S)
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att tidigare ersättaren i kommunstyrelsen, Ulf Segerbo (M) är
vald till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen behöver fyllnadsval av ersättare i
kommunstyrelsen förrättas.

Yrkanden
Ulf Segerbo (M) yrkar Mats Johansson som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses i fyllnadsval Mats Johansson (M) intill
dess att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Mats Johansson (M)
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Fyllnadsval, god man för landsbygdsförhållanden
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som god
man för landsbygdsförhållanden enligt fastighetsbildningslagen behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Ulf Segerbo (M) yrkar Sven Bergman (M) som god man för landsbygdsförhållanden enligt fastighetsbildningslagen

Beslut
Till god man för landsbygdsförhållanden enligt fastighetsbildningslagen utses i
fyllnadsval Sven Bergman (M) intill dess att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Sven Bergman (M)
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Fyllnadsval, Coompanion, ersättare årsstämma
Dnr 2016.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mikael Bolinder (M) befriats från uppdraget som ersättare i Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland behöver fyllnadsval
förrättas

Yrkanden
Ulf Segerbo (M) yrkar Sven Bergman (M) som ersättare i Coompanion/kooperativ utveckling

Beslut
Till ersättare i Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland utses Sven
Bergman (M) intill dess att val förrättas nästa gång.

Kopia till:
Sven Bergman (M)
Coompanion kooperativ utveckling
Lönesektionen, S Grönberg
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Extra valärende, två ledamöter till den strategiska regionala
beredningen
Dnr 2016.0002.911, 2016.0090.947

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelse om samverkan är träffad mellan kommunerna i Västmanlands län och Landstinget/Region Västmanland (regionen) i frågor som stödjer
regional utveckling i länet. Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari år 2017.
För kommunernas del är nästa steg att utse ledamöter till den strategiska regionala beredningen.
Varje kommun ska utse två ledamöter, där den ena ledamoten är kommunstyrelsens ordförande och den andra är ledande företrädare för oppositionen i
kommunen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Landstinget Västmanland den 22 september 2016

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår Johanna Odö (S) och Kent Persson (V) som ledamöter till den strategiska regionala beredningen.

Beslut
Kommunfullmäktige utser Johanna Odö (S) och Kent Persson (V) som ledamöter till den strategiska regionala beredningen.

Kopia till:
Landstinget Västmanland, Benita Gren Karlsson
Johanna Odö (S)
Kent Persson (V)
Valpärmen
Enhet administration
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

