Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen klockan 17:30-18:55

Beslutande

Ordförande Sten Nordström (S)
Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S), Johan
Brevik (SD), Gunilla Persson (S), Lisa Bäckman (V), Linnéa
Landerstedt (S), Tove Winqvist (S), Fredrik Johansson (V),
Agneta Wennerström (C), Lars Gustavsson (PNF),
Nancy Ibarra (V), Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask (S),
Stig Holmberg (C), Åsa-Lena Vestling (SD), Eva Pålsson (S),
Pieternella van Beek (MP), Ann-Marie Andersson (L), Rickard
Gillman (S), Torsten Jansson (S), Arne Pettersson (S), Jon Ashbourne
(V), Stig Bergman (V)

Justerare

Fredrik Johansson (V) och Jon Ashbourne (V)

Justeringsdatum

2017-03-20

Underskrifter

Sekreterare

§§ 18-31
Sara Dahlin

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Fredrik Johansson (V)
Jon Ashbourne (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-03-13

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-20

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sara Dahlin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-04-12

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
Övriga närvarande

Justerare

Sammanträdesdatum
2017-03-13
Sara Dahlin, kommunsekreterare
Hannu Högberg, kommunchef
Johanna Odö (S), kommunstyrelsens ordförande
Daniel Magnusson, näringslivs- och besöksnäringschef
Anna Falkengren, Ekomuseum Bergslagen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Justerare

Val av protokollsjusterare och kungörelse av tid för justering 4
Godkännande av dagordningen
5
Medborgarförslag gällande trafiksituationen på busstorget
6
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
7
Revidering av arvodesregler för förtroendevalda
8
Redovisning av ej verkställda beslut SoL/LSS för fjärde kvartalet
2016
9
Val efter Leif Åhs (S)
10
Val efter Anna Lindberg Morssing (S)
11
Val efter Johan Stråhle och Tove Winqvist (S)
12
Val efter Johanna Odö (S)
13
Information om stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
14
Anmälningsärenden
15
Information från samordningsförbunden
16
Presentation av näringslivsstrategi
17

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 18

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Val av protokollsjusterare och kungörelse av tid
för justering
Beslut
Kommunfullmäktige utser Tove Winqvist (S) och Fredrik Johansson (V)
att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Jon Ashbourne
(V) och Agneta Wennerström (C) utses som ersättare för justerarna.
Protokollsjustering sker den 20 mars klockan 15:00 hos
kommunsekreteraren.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 19

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Godkännande av dagordningen
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med gjorda ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Till dagordningen läggs Information om Ekomuseum Bergslagen.
Johanna Odö (S) anmäler att hon kommer prata om byggnation under
punkten Anmälningsärenden.
Henning Bask (S) anmäler två punkter till Information från
samordningsförbunden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 20

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Medborgarförslag gällande trafiksituationen på
busstorget
Dnr NBGK 2017/0037

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Norgren har den 25 januari 2017 lämnat in ett
medborgarförslag gällande trafiksituationen vid busstorget när det gäller
nuvarande skolskjutslösning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Torbjörn Norgren gällande trafiksituationen på
busstorget

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 21

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2015.0095.900

Beslut
Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om budget för år 2017 flyttades finansiering av
bland annat bibliotek och fritidsgård till barn- och utbildningsutskottet.
Med anledning av detta behöver kommunstyrelsens reglemente göras
om.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 20 februari 2017, § 18
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 1 februari, § 8
Tjänsteskrivelse daterad den 22 december 2016
Förslag till reviderat reglemente

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 22

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Revidering av arvodesregler för förtroendevalda
Dnr NBGK 2017/0060

Beslut
Kommunfullmäktige antar de reviderade arvodesreglerna.

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 januari 2017 har kommunstyrelsen ett utskott med
namnet demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet. Detta ersätter till
viss del det tidigare kultur-, idrotts- och fritidsutskottet, men har en
bredare inriktning. De förtroendevalda i Norbergs kommun har rätt till
arvoden för de uppdrag de utför, ordförande har ett löpande månatligt
arvode medan ledamöter och ersättare får arvode för de sammanträden
de deltar i. Med anledning av det nya utskottets bildande måste
arvodesreglerna för de förtroendevalda revideras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 20 februari 2017, § 19
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 1 februari, § 9
Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2017
Ersättningsnivåer från 2016-11-01

Kopia till:
Löneförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 23

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Redovisning av ej verkställda beslut SoL/LSS för
fjärde kvartalet 2016
Dnr 2016.0133.700

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten avseende ej verkställda beslut
som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg samt kommunens
revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet redovisar varje kvartal vilka beslut inom socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom 3 månader efter fattat beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 20 februari 2017, § 28
Protokollsutdrag från socialutskottet den 24 januari 2017, § 27
Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2017

Kopia till:
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunfullmäktige

§ 24

Val efter Leif Åhs (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1.
2.

Leif Åhs (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Michel Jeangey (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen fram
till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter
nästa val förrättar nytt val.

Sammanfattning av ärendet
Leif Åhs (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag i
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Michel Jeangey (S).

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Kenneth Östbergs (S) förslag
och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Kopia till:
Leif Åhs
Michel Jeangey
Akten
Valpärmen
Löneförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunfullmäktige

§ 25

Val efter Anna Lindberg Morssing (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1.
2.

Anna Lindberg Morssing (S) entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Gunnar Tiger (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen fram
till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter
nästa val förrättar nytt val.

Sammanfattning av ärendet
Anna Lindberg Morssing (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag i
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Gunnar Tiger (S).

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Kenneth Östbergs (S) förslag
och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Kopia till:
Anna Lindberg Morssing
Gunnar Tiger
Akten
Valpärmen
Löneförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunfullmäktige

§ 26

Val efter Johan Stråhle och Tove Winqvist (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1.
2.
3.
4.

Johan Stråhle (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Tove Winqvist (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Tove Winqvist (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsen fram
till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter
nästa val förrättar nytt val.
Ylva Lundquist (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen fram
till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter
nästa val förrättar nytt val.

Sammanfattning av ärendet
Johan Stråhle (S) och Tove Winqvist (S) har begärt att entledigas från
sina uppdrag i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Tove Winqvist (S) till ledamot och Ylva
Lundquist (S) till ersättare.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Kenneth Östbergs (S) förslag
och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Kopia till:
Johan Stråhle
Tove Winqvist
Ylva Lundquist
Akten
Valpärmen
Löneförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 27

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Val efter Johanna Odö (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Johanna Odö (S) entledigas från Västmanland-Dalarnas lönenämnd,
strategisk regional beredning samt uppdraget som kommunstyrelsens
ordförande.
2. Åsa Eriksson (S) väljs till ledamot i Västmanland-Dalarnas
lönenämnd, som ordinarie ledamot i strategisk regional beredning
samt till ordförande för kommunstyrelsen fram till och med den dag
då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.
3. Valet gäller från och med den 3 april 2017.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Odö (S) har begärt att entledigas från sina uppdrag i
lönenämnden, strategisk regional beredning samt sitt uppdrag som
kommunstyrelsens ordförande. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Åsa Eriksson (S) till samtliga uppdrag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Kenneth Östbergs (S) förslag
och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Kopia till:
Johanna Odö
Åsa Eriksson
Akten
Valpärmen
Löneförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 28

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Information om stiftelsen Ekomuseum
Bergslagen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Anna Falkengren berättar om stiftelsen Ekomuseum Bergslagen, en
stiftelse som bildades år 1990 bildades en stiftelse i syfte att i samverkan
belysa Bergslagens historia och att utveckla ett nätverk av attraktiva
besöksmål. Stiftarna är kommunerna Ludvika och Smedjebacken i
Dalarna, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och
Hallstahammar i Västmanland samt länsmuseerna i Dalarna och
Västmanland.
I Norberg ingår bland annat Klackbergs gruvfält, Thorshammars
verkstad och Mossgruveparken i stiftelsens verksamheter.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 29

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S) berättar om ett
plansamråd som hållits gällande Prostudden. På Prostudden planeras
bostäder, både friliggande villor och radhus.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 30

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Information från samordningsförbunden
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Henning Bask (S) berättar om boksluten för Vafab och Norra
Västmanlands utbildningsförbund (NVU). För Vafab är resultatet ett
överskott om 2,4 miljoner medan NVU visar ett underskott på 3
miljoner, där SFI är den största orsaken.
Linnéa Landerstedt (S) berättar att NVU kommer bjuda in alla elever i
nionde klass för att informera om NVUs utbud av gymnasieutbildningar.
NVU utreder möjligheten att starta Handels- och
administrationsprogrammet och arbetar även med att ge elever på fler
program möjlighet att starta Ung Företagsamhet-verksamheter.
Stig Bergman (V) berättar att Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) har en stående punkt på sin dagordning
gällande projekt som är på gång. För Norbergs del bevakar man den
utbyggnad av fiber som pågår, även om det inte är NVK som hanterar
frågan.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 31

Sammanträdesdatum
2017-03-13

Presentation av näringslivsstrategi
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivs- och besöksnäringschef Daniel Magnusson berättar om hur
han planerar att arbeta strategiskt med näringslivsfrågor i Norbergs
kommun. Som ett första steg kommer han bland annat att besöka
företag som anställt någon under förra året.
Näringslivsfrågor har tidigare skötts av Tillväxtgruppen, ett samarbete
med Fagersta kommun. Sedan årsskiftet drivs frågorna i egen regi.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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