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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 3 mars 2014,
17.30–20.10
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Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), §§ 1–5, 7–16
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Pålsson (S), Fredrik Johansson (V), Gunnar Tiger (S), Ingrid
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Linnéa Landerstedt (S), ersättare, Staffan Lönn (S), ersättare,
Helena Andersson (FP), ersättare, Agneta Wennerström (C),
ersättare, Pieternella van Beek (MP), ersättare

Övriga närvarande

Malin Hedman, administrativ chef/kommunsekreterare, Staffan
Mood, kommunchef, Hannes Redrin, kommunsekreterare
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Henning Bask (S) och Sven Bergman (M)
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§1

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Meddelanden



Länsstyrelsens protokoll den 19 december 2013, Ny
ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsens protokoll den 10 februari 2014, Ny ersättare i
kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisade meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§2

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Medborgarförslag om att kommunen ska stå för
hjärtstartare
Dnr 2014.0076.914

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att kommunen ska köpa in eller hyra
hjärtstartare har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 3 mars 2014

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§3

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Motion om uppvaktning av 100-åringar
Dnr 2014.0059.910

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Tiger (S) och Gunilla Persson (S) har inkommit med en motion
om att kommunen ska uppmärksamma de kommuninvånare som fyller
100 år.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 17 februari 2014

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§4

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Diskussion om vänortskommitténs syfte, uppdrag
och finansiering
Dnr 2103.0157.890

Sammanfattning av ärendet
Vänortskommittén har i minnesanteckningar den 14 november 2013
angett att fullmäktige bör diskutera kommunens viljeinriktning vad gäller
vänortsarbete. Kommunstyrelsen har den 16 december 2013, § 189
föreslagit fullmäktige att diskutera Vänortskommitténs syfte, uppdrag
och finansiering.
Diskussion förs om vänortskommitténs syfte, uppdrag och finansiering.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§5

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Antal ledamöter i fullmäktige
Dnr 2013.0123.910

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen har ändrats så att kommuner med 8 000 röstberättigade
invånare eller därunder ska ges möjlighet att bestämma antalet ledamöter
i fullmäktige till minst 21. Beslut om ändring av antalet ledamöter ska
fattas före utgången av februari månad valåret.
Kommunstyrelsen har uppmanat de aktiva politiska partierna i
kommunfullmäktige att inkomma med synpunkter på en minskning av
antalet fullmäktigeledamöter i Norbergs kommun. C, V, S och M har
inkommit med ytranden.
Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige beslutar att antalet
ledamöter i fullmäktige ska vara oförändrat.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets skrivelse den 18 februari 2014
Kommunstyrelsens protokoll den 16 december 2013, § 193
Remissvar Centerpartiet inkommet den 10 december 2013
Remissvar Moderaterna inkommet den 27 november 2013
Remissvar Vänsterpartiet inkommet den 22 november 2013
Remissvar Socialdemokraterna inkommet den 14 november 2013
Remiss daterad den 22 oktober 2013
Ledningskontorets skrivelse daterad den 15 oktober 2013
Ledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 21 oktober 2013, § 157

Beslut
Antalet ledamöter i fullmäktige ska vara oförändrat.

Kopia till:
Aktiva partier i fullmäktige
Ledningskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare beslutat om lån till föreningar. Lånen ska
amorteras och vid skilda tillfällen har diskussion uppkommit om
förutsättningar för detta.
Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att avskriva
lån till Karbenningbygdens ekonomiska förening för fastigheten Nickebo
och att efterskänka lånet. Lånet avseende bergvärmeanläggningen
kvarstår med ett erbjudande om amortering på 25 000/år i 17 år från och
med år 2014. Fullmäktige beslutade att återremittera förslaget för
ytterligare underlag och utredning innan beslut på fullmäktiges
sammanträde i mars 2014.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunstyrelsen får förlängd tid att
bereda ärendet, för att sedan återkomma med förslag till
kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014, § 7
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013, § 108
Ordförandebeslut (kommunstyrelsen) den 27 november 2013

Jäv
På grund av jäv deltar inte Majja Neverland (V) och Åsa Eriksson (S) i
handläggningen av detta ärende.

Beslut
Kommunstyrelsen får förlängd tid att bereda ärendet, för att sedan
återkomma med förslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 16
juni 2014.

Kopia till:
Ledningskontoret (kommunchefen)
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§7

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Revidering av VafabMiljös förbundsordning
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet VafabMiljös nya förbundsordning antogs av
kommunfullmäktige den 30 september 2013 § 70. Den nya
förbundsordningen reviderades med anledning av synpunkter från
Arboga kommun den 25 oktober 2013, under ett styrelsemöte med
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).
Texten i fjärde stycket i paragraf tre som handlar om ändamål, har
ändrats med tillägget: verksamheten ska vara förenlig med den
kommunala kompetensen och femte stycket har ändrats med tillägget:
under förutsättning att agerandet är förenligt med den kommunala
kompetensen. Andra stycket i paragraf sjutton som handlar om
ersättning, har ändrats till att årsarvodet ska uppgå till en procent av
basarvodet för Västerås kommuns förtroendevalda.
Kommunstyrelsen har på förslag av ledningskontoret föreslagit
kommunfullmäktige att anta reviderad förbundsordning för VafabMiljö.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014, § 5
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2014.
Reviderad förbundsordning med kommentarer, inkommen från
VafabMiljö den 10 januari 2014.

Beslut
Den reviderade förbundsordningen för VafabMiljö antas.

Kopia till:
VafabMiljö
Västmanlands Kommuner och Landsting
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§8

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
VafabMiljö har ansökt hos ägarkommunerna om utökad
kommunal borgen med 186,4 mkr. Den befintliga borgen för
lån och bankkontokredit på 170 mkr är idag utnyttjad till fullo.
VafabMiljö anger att företaget står inför flera stora investeringar
som är ålagda via myndighetsbeslut. Det finns också andra
investeringar som VafabMiljö anser som nödvändiga. Per 201308-31 uppgick Norbergs kommuns borgensåtagande för
VafabMiljö till 3 872 000 kr, vilket motsvarar 1,99% av ägarkommunernas totala borgensåtagande. Ansökan om utökad
borgen innebär ytterligare 3 709 360 kronor. Om ansökan
beviljas uppgår Norbergs kommuns totala borgensåtagande för
VafabMiljö till 8 176 910 kronor.
Kommunstyrelsen har på förslag av Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning föreslagit fullmäktige att VafabMiljöAB:s
ansökan om utökad kommunal borgen godkänns under
förutsättning att övriga ägarkommuner fattar likalydande beslut.
Norbergs kommuns borgensåtagande för Vafab Miljö utökas
därmed med 3 709 360 kronor för Norbergs kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 december 2013, § 191
Bolagsstämma VafabMiljö den 11 november 2013
Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings skrivelse inkommen den 4
december 2013

Beslut
VafabMiljöAB:s ansökan om utökad kommunal borgen
godkänns under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar
likalydande beslut. Norbergs kommuns borgensåtagande för
Vafab Miljö utökas därmed med 3 709 360 kronor för Norbergs
kommun.
Kopia till:
VafabMiljö
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§9

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Borgensavgift för borgensåtagande gentemot
VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
VafabMiljö har ansökt hos ägarkommunerna om utökad kommunal
borgen med 186,4 miljoner kronor. Den befintliga borgen för lån och
bankkontokredit på 170 miljoner koronor är idag utnyttjad till fullo.
Majoriteten av kommunstyrelseordförandena för VafabMiljös
ägarkommuner diskuterade vid ett möte den 24 januari 2014 att
rekommendera kommunerna att stödja införandet av borgensavgift på
det belopp som kommunerna borgar för till bolaget.
Förslaget till beslut kompletterar tidigare utsänt beslutsunderlag
angående ”Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö” som
beslutades vid extra bolagsstämma den 5 december 2013.
Kommunstyrelsen har på förslag av VafabMiljö föreslagit fullmäktige att
en borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande
gentemot VafabMiljö införs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014, § 6.
Skrivelse från VafabMiljö, inkom den 27 januari 2014.

Beslut
En borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande
gentemot VafabMiljö införs.

Kopia till:
VafabMiljö
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 10

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Nya priser för måltider i socialförvaltningens
matsalar
Dnr 2013.0175.730

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har på förslag av socialutskottet föreslagt fullmäktige
att besluta enligt följande:
1. att lunchpriserna i Socialförvaltningens restauranger höjs till 50
kronor för boende i särskilt boende samt att matlåda utan
tillbehör kostar 45 kronor från och med den första april 2014.
2. att lunchpriserna för övriga pensionärer höjs till 55 kronor samt
matlåda utan tillbehör höjs till 50 kronor från och med den första
april 2014.
3. att lunchpriserna för anhöriga och socialförvaltningens personal
höjs till 70 kronor och matlåda utan tillbehör höjs till 60 kronor
från och med den första april 2014.
4. att lunchpriserna i restaurangerna justeras årligen efter
förändringarna i prisbasbeloppet.
Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att kompletterande underlag tas
fram med motivering till prisnivån och att frågan lyfts till
kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inkommit med en
komplettering.

Yrkanden
Torsten Jansson (S) yrkar med instämmande av Nancy Ibarra (V) bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Johansson (V) yrkar med instämmande av Majja Neverland (V)
och Åsa Eriksson (S) att socialförvaltningens personal ändras till
kommunanställda i Norberg i kommunstyrelsens förslag p. 3.
Inga-Stina Hesselius (S) yrkar om ändringen av kommunstyrelsens
förslag att priserna ändras från och med den andra april 2014.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Johanssons yrkande
mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
Johanssons yrkande. Därefter ställer ordföranden proposition på
Hesselius yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-03-03

§ 10 (forts.)
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014, § 13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2013.

Beslut
1. Lunchpriserna i socialförvaltningens restauranger höjs till 50
kronor för boende i särskilt boende samt att matlåda utan
tillbehör kostar 45 kronor från och med den 2 april 2014.
2. Lunchpriserna för övriga pensionärer höjs till 55 kronor samt
matlåda utan tillbehör höjs till 50 kronor från och med den 2
april 2014.
3. Lunchpriserna för anhöriga och kommunanställda i Norberg höjs
till 70 kronor och matlåda utan tillbehör höjs till 60 kronor från
och med den 2 april 2014.
4. Lunchpriserna i restaurangerna justeras årligen efter
förändringarna i prisbasbeloppet.

Kopia till:
Socialutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Barn- och ungdomspolitiskt program
Dnr 2013.0145.109

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte den 14 mars 2011 § 24, en
fullmäktigeberedning med uppdrag att tillsammans med ungdomar i
kommunen ta fram ett barn- och ungdomspolitiskt program.
Fullmäktigeberedningen tog fram ett program som behandlades på
kommunstyrelsens möte den 18 november 2013 § 182.
Socialutskottet och kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har lämnat
yttrande. Barn- och utbildningsutskottet har meddelat att det inte är
möjligt att inkomma med synpunkter före den 25 januari, då deras första
sammanträde är den 18 februari. Ungdomsrådet har träffat
kommunstyrelsen ordförande och lämnat sina synpunkter muntligt.
Kommunstyrelsens presidium har med utgångspunkt i beredningens
program, inkomna synpunkter och med stöd av ledningskontoret,
utarbetat förslag till barn- och ungdomspolitiskt program. Programmet
redovisar strategier, men lämnar öppet för utskotten att till
budgetberedningen i augusti år 2014 utveckla konkreta åtgärder med
ansvarsfördelning, tidsplan och finansiering.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att förslaget till
barn- och ungdomspolitiskt program antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014, § 8
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2014
Ordförandebeslut från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet den 24 januari
2014
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 23 januari 2014
Ordförandebeslut från socialutskottet den 19 december 2013
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 2 december 2013 § 86
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013 § 109

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-03-03

§ 11 (forts.)
Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar att andra meningen på sidan 3 i programmet
ersätts av följande: Folktrygghetsrådet arbetade fram en viljeinriktning
för arbetet med barns och ungdomars hälsa: Från ord till handling. Rådet
genomförde också tillsammans med andra aktörer en framtidsverkstad
med ungdomar under 2010 på temat.
Åsa Eriksson (S) yrkar om tillägget att kommunstyrelsen får i uppdrag att
i åtgärderna beakta att barn och unga ges möjlighet till internationellt
utbyte.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Neverlands yrkande och finner att fullmäktige beslutar att bifalla
Neverlands yrkande. Därefter ställer ordföranden proposition på
Erikssons tilläggsyrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
tilläggsyrkandet.

Beslut
1. Förslaget till barn- och ungdomspolitiskt program antas med
ändringen att andra meningen på sidan 3 i programmet ersätts av
följande: Folktrygghetsrådet arbetade fram en viljeinriktning för
arbetet med barns och ungdomars hälsa: Från ord till handling.
Rådet genomförde också tillsammans med andra aktörer en
framtidsverkstad med ungdomar under 2010 på temat.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i åtgärderna beakta att barn
och unga ges möjlighet till internationellt utbyte.

Kopia till:
Ledningskontoret (kommunstrategen)
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Allmänna utskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Fyllnadsval till Tillväxtgruppens styrelse
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Dennis Hellström (C) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i
Tillväxtgruppen i norra Västmanland.

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att Kent Persson (V) utses till ny styrelseledamot i
Tillväxtgruppen i norra Västmanland intill ordinarie föreningsstämma
2015.

Beslut
Till ny styrelseledamot i Tillväxtgruppen i norra Västmanland intill
ordinarie föreningsstämma 2015 utses Kent Persson (V).

Kopia till:
Kent Persson
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Fyllnadsval till direktionen för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Dennis Hellström (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Beslut
Ärendet bordläggs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Fyllnadsval till Mäldardalsrådet
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Dennis Hellström (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
Mälardalsrådet.

Beslut
Ärendet bordläggs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Sammanträdesdatum
2014-03-03

Fullmäktigeforum: diskussion om den politiska
organisationen
Sammanfattning av ärendet
En diskussion om den politiska organisationen hålls.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-03

Kommunfullmäktige

§ 16

Information
Sammanfattning av ärendet



Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) informerar
muntligt om kommunens årsredovisning för 2013
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) informerar
om att fullmäktige håller ett temamöte/informationsmöte för
allmänheten om EU och valet till Europaparlamentet den 2
april.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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