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Sammanträdesdatum
2018-03-12

Plats och tid

Kommunhusets sessionssal klockan 17:30-19:17

Beslutande

Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S),
Gunilla Persson (S), Lisa Bäckman (V), Putte Dahlström
(PNF), Tove Winqvist (S), Fredrik Johansson (V), Agneta
Wennerström (C), Sten Nordström (S), Pratima Åslund (V),
Olle Rahm (S), Lars Gustavsson (PNF), Nancy Ibarra (V),
Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask (S), Henrik Dömstedt
(V), Stig Holmberg (C), Eva Pålsson (S), Pieternella van Beek
(MP), Rickard Gillman (S), Arne Pettersson (S), Stig Bergman
(V)

Justeringsdatum

2018-03-15

Underskrifter

Sekreterare

§§ 16-31
Sara Dahlin

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Eva Pålsson
Stig Holmberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunhuset

Datum då anslaget tas ned 2018-04-11

Underskrift

Sara Dahlin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Närvarande ersättare

Justerare

Sammanträdesdatum
2018-03-12
Christer Hedberg (PNF)

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Val av justerare och tid för justering av protokoll
Beslut
Kommunfullmäktige utser Eva Pålsson (S) och Stig Holmberg (C) att
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering sker
torsdagen den 15 mars klockan 16:00 hos kommunsekreteraren. Som
ersättare utses Kenneth Östberg (S) och Kent Persson (V).

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner den reviderade dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Ordningsföljden för dagordningen revideras så att fullmäktigeforum
behandlas tidigare under mötet. Sedan kallelsen upprättades har det
tillkommit två medborgarförslag och tre motioner som alla läggs till
dagordningen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Medborgarförslag om hundrastgård
Dnr NBGK 2018/0094

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ett flertal personer har undertecknat ett medborgarförslag om att bygga
en inhägnad hundrastgård i Norberg. Förslagsställarna har lämnat förslag
på flera möjliga platser. Vid sammanträdet berättar en av förslagsställarna
om förslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Medborgarförslag om buss för föreningar med
flera
Dnr NBGK 2018/0046

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Företrädare för Norbergs Brottarklubb har lämnat in ett
medborgarförslag där de föreslår att kommunen leasar eller köper en
buss för 9 personer som föreningar har möjlighet att låna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Beslut om medborgarförslag, Fråga om s k
tvångsförvaltning
Dnr NBGK 2017/0209

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Leif Stålhammer har lämnat in ett medborgarförslag om att
tvångsförvalta några byggnader i Norbergs kommun med eftersatt
underhåll. För ärendets beredning remitterades det till VästmanlandDalarnas miljö- och byggnadsnämnd. Nämnden svarar i sitt yttrande
vilka pågående åtgärder som redan finns gällande fastigheterna och att
det påbörjade arbetet bör slutföras innan frågan om tvångsförvaltning
kan bli aktuell. Om tvångsförvaltning skulle bli aktuellt föreslår nämnden
att Norra Västmanlands kommunalteknikförbund hanterar frågan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2018, § 8

Kopia till:
Akten
Leif Stålhammer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Partistöd för år 2018
Dnr NBGK 2017/0168

Beslut
Partistöd för år 2018 betalas ut enligt följande:
a) Socialdemokraterna 48 000 kronor
b) Vänsterpartiet 33 000 kronor
c) Sverigedemokraterna 21 000 kronor
d) Partiet för Norbergs framtid 18000 kronor
e) Moderaterna 18000 kronor
f) Centerpartiet 18000 kronor
g) Miljöpartiet 15000 kronor

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) får kommunerna betala ut ekonomiskt
stöd till partier som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige
har antagit regler som närmare reglerar partistödets utformning. Dels
betalas ett grundstöd om 12 000 kronor ut till varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige, dels betalas ett stöd om 3 000
kronor ut per mandat där det finns en vald ledamot som är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 17 januari 2018, § 6
Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2018, § 5

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Val av ersättare i valnämnden efter Torbjörn
Norgren (PNF)
Dnr NBGK 2018/0003

Beslut
1.
2.

Torbjörn Norgren (PNF) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden.
Bertil Foss (PNF) väljs till ersättare i valnämnden till det
sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar nya val efter nästa
allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Norgren (PNF) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i valnämnden. Fyllnadsval ska därför göras.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Yrkanden
Putte Dahlström (PNF) föreslår Bertil Foss (PNF).

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Putte Dahlströms (PNF)s
föreslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Löneförvaltning
Torbjörn Norgren
Bertil Foss
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Motion om järnvägskorsning och trevägskorsning
i Hökmora
Dnr NBGK 2018/0085

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Stig Holmberg (C) har lämnat in en motion där han, med anledning av
olyckan mellan en lastbil och ett tåg, föreslår att kommunen för dialog
med ansvariga parter för att förbättra säkerheten vid olycksplatsen.

Beslutsunderlag
Motion

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Motion om porlande vatten
Dnr NBGK 2018/0096

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S) har lämnat in en motion där hon föreslår att man i
Resedan anlägger ett porlande vattenarrangemang.

Beslutsunderlag
Motion

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Motion om evenemangsbuss
Dnr 2018/0072

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunen vid större evenemang anordnar en gratisbuss för medborgare
som bor utanför bykärnan.

Beslutsunderlag
Motion

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Beslut om motion om va-taxan i Norberg
Dnr NBGK 2016/0018

Beslut
1.
2.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund får i uppdrag att
genomföra utredningen enligt föreslaget upplägg.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade i december 2016 in en motion om att taxan för
vatten- och avlopp i Norbergs kommun bör utredas för att visa
bakgrunden till den höga avgiften. Vidare ska det visas hur internräntan
och avskrivningar påverkar taxan. Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund har utrett ärendet och ställer sig i ett yttrande
positiva till att utföra en utredning. Taxan har utretts 2004, 2006, 2009,
2013 och 2015 av olika skäl. Utredningen bedöms kunna rymmas inom
befintlig budget för förbundet.

Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2018, § 9

Yrkanden
Kent Persson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Kent Perssons (V) förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Interpellation från Putte Dahlström (PNF) till
kommunstyrelsens ordförande gällande motioner
Dnr NBGK 2018/0077

Beslut
Interpellationen får ställas. Svar lämnas vid kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om hur motioner hanteras, med fokus på om motioner får
ändras efter inlämning eller inte.

Beslutsunderlag
Interpellation

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Fullmäktigeforum om bokslut 2017 och budget
2019
Sammanfattning av ärendet
Punkten inleds med att ekonom Stefan Granqvist redogör för det
preliminära bokslutet för år 2017 och de nu kända
budgetförutsättningarna för år 2019. Fullmäktige diskuterar därefter.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Information från samverkansorganen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Stig Bergman (V) kommenterar kort Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds årsredovisning och den motion om taxan för
vatten och avlopp som precis bifallits. Han redogör också för de
personalförändringar som skett på förbundet det senaste året och
berättar att en ny gatuchef har anställts. I Fagersta pågår det stora
byggprojekt som sysselsätter förbundets tjänstemän till stor del, något
som Bergman menar att man bör föra diskussioner om framåt. Han
berättar vidare att Staffan Mood, tidigare kommunchef i Norberg, nu
utreder en ny förbundsordning för kommunalförbundet. Om en ny
förbundsordning ska antas måste både Norbergs och Fagerstas
kommunfullmäktige vara överens.
Henning Bask (S) berättar att Norra Västmanlands utbildningsförbund
idag har behandlat sin årsredovisning för 2017, resultatet är 3,9 miljoner i
underskott, vilket dock är en förbättring jämfört med resultatet 2016
som var cirka 6 miljoner. Norra Västmanlands utbildningsförbund har
under 2017 fått en ny förbundschef och tagit initiativ till revidering av
förbundsordningen. Ungefär hälften av de sökande till gymnasiet inför
höstterminen 2018 är inte behöriga till gymnasiet. Ett förslag till en ny
ersättningsmodell har tagits fram och kommer föredras på
budgetberedningen. Bask berättar att Vafab, som är ett
kommunalförbund bestående av 12 kommuner, har ett resultat på ett
överskott om 11,4 miljoner kronor. Det höga resultatet beror bland
annat på att Vafab tagit hand om förgiftade jordar för deponi, något som
förbundet får betalt för.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Information från kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Odö (S), kommunstyrelsens ordförande, återrapporterar från
förra sammanträdet där hon fick ett uppdrag från fullmäktige att
uppmana privata hyresvärdar att gå med i Huskurage. I mars och april
kommer personal från Norra Västmanlands kommunalteknikföbrund får
utbildning och då bjuds även privata hyresvärdar in.
Den totala arbetslösheten i Norberg ligger på 9,8 % vilket är lägre än
2017. Även ungdomsarbetslösheten har sjunkit. Kommunstyrelse
ordförandena för Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och
Skinnskattebergs kommuner har beslutat att uppmana
samverkansorganen att anställa personer på extratjänster.
Kommunstyrelsen har beslutat att införa heltid som norm i kommunen,
till en början vid Björkängens särskilda boende. Det innebär att de
tillsvidareanställda som vill arbeta heltid ska få göra det.
Odö berättar om miljö- och klimatrådet som är ett råd som Länsstyrelsen
förvaltar, där länets kommuner diskuterar miljö- och klimatfrågor. De
har nu arbetat med att ta fram utmaningar för att öka cyklandet bland
kommunernas anställda.
Tove Winqvist (S) har intervjuats av SVT Västmanland om lärartätheten
vid Norbergs skolor. Winqvist berättar att hon träffat elevrådet på
Centralskolan. Eleverna önskar att fler vuxna rörde sig på byn kvällstid
för att öka tryggheten. Barn- och utbildningsutskottet har fått en
dragning om Liv och Hälsa Ung som visar att många unga i kommunen
mår dåligt.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Skrivelser och ärenden för kännedom för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Överförmyndarstatistik

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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