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Sammanträdesdatum
2014-06-16

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 16 juni 2014,
17.30–19.55

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), §§ 48-62,
Kent Persson (V), Torsten Jansson (S), Kjell Sundvall (M), §§ 4862, Lennart Skansfors (C), Gunilla Persson (S), Pratima Åslund
(V), Elizabeth Pettersson (S), Henning Bask (S), Majja Neverland
(V) §§ 50-64, Inga-Stina Hesselius (S), Eva Pålsson (S), Fredrik
Johansson (V), Gunnar Tiger (S), Ingrid Falquist (S), Monica
Karlsson (M), Marie-Louise (FP), Arne Pettersson (S), Nancy
Ibarra (V), Linnéa Landerstedt (S), Helena Andersson (FP),
ersättare, Pieternella van Beek (MP), ersättare

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Göran Wänglöf, förbundschef
NVU, §§ 50-51 Karolina Berglund, ekonomichef NVE, §§ 52-62,
Anita K Karlsson, personalchef, §§ 48-52

Justerare

E Pålsson (S) §§ 48-61, F Johansson (V), G Tiger §§ 62-63

Justeringsdatum

2014-06-19

Underskrifter

Sekreterare

§§ 48-63
Staffan Mood

Ordförande

Sten Nordström
Justerare
Eva Pålsson (S)

Fredrik Johansson (V)

Gunnar Tiger (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2014-06-19

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontoret, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Staffan Mood

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-07-11
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§ 48

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Ändring av föredragningslistan


Information från kommunens kontaktperson Linnéa Landerstedt
till Hela Sverige skall leva från deltagande i landsbygdsriksdag i
Sandviken den 16-17 maj 2014 upptas som ärende efter ärende
fullmäktigeforum.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Överlämning av minnesgåvor till 25-årsjubilarier
Anställda i Norbergs kommun får efter 25 års anställningstid en
minnesgåva.
Nio jubilarer mottar vid dagens möte minnesgåva, diplom och blommor
efter att ha arbetat 25 år i kommunens tjänst.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Allmänhetens frågestund om samverkansorgans
årsredovisning
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 Utbildningsförbunds årsredovisning
för 2013.
Inga frågor ställs från allmänheten.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
årsredovisning för 2013
Dnr 2014.0109.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har inkommit med
årsredovisning för 2013. Resultatet är -1 552 000 kronor. Direktionen
har föreslagit medlemskommunerna att årets negativa resultat på 1 552 000 kronor täcks genom eget kapitaltillskott.
NVU:s revisorer har inkommit med revisionsberättelse där de tillstyrker
att förbundets ledning och direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Beslutsunderlag
NVU, direktionens protokoll den 12 mars 2014, § 1
NVU, Årsredovisning 2013
NVU:s revisorer, revisionsberättelse inkommen den 8 april 2014
Kommunstyrelsens protokoll den 14 april § 48

Beslut
1. NVU:s negativa resultat på – 1 552 000 kronor täcks genom eget
kapitaltillskott.
2. Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för
2013 godkänns.
3. Förtroendevalda i Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Notering till protokollet
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i Norra
Västmalands Utbildningsförbund.

Kopia till:
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Förtydligande om årsredovisning
Dnr 2014.0006.942

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges (KF) behandling av årsredovisning för 2013
beslutades att kommunstyrelsen med anledning av motstridiga uppgifter
på sid 22 och 23 i årsredovisningen ska återkomma till KF med ett
förtydligande.
Enhet stöd har upprättat ett förtydligande.
För att ärendet ska kunna behandlas på fullmäktiges sammanträde den
16 juni har kommunstyrelsens ordförande på rekommendation av
allmänna utskottet fattat ett ordförandebeslut i ärendet inför
kommunfullmäktiges behandling.

Beslutsunderlag
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 16 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014 § 70
Ordförandebeslut den 27 maj 2014 om förtydligande om
årsredovisningen.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förtydligandet.
______
Kopia till:
Personalchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum
2014-06-16

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. Fullmäktige beslutade att återremittera förslaget
för ytterligare underlag och utredning innan beslut på fullmäktiges
sammanträde i mars 2014. Kommunfullmäktige beslutade att
kommunstyrelsen får förlängd tid att bereda ärendet, för att sedan
återkomma med förslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 16
juni 2014.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) har inkommit med
ytterligare underlag. Under utredningen har det framkommit att
Karbenningbygdens ekonomiska förening har uppfattningen att parterna
även kommit överens om villkor utöver det som framgår i undertecknade
reverser. Kommunen behöver snarast ta ställning till om villkoren i
reverserna ska vara utgångspunkten för den vidare handläggningen eller
om avsikten är att villkoren ska förhandlas om, vilket eventuella avsteg
från villkor i undertecknade reverser i praktiken innebär.
Allmänna utskottet har gett Pratima Åslund (V), Kjell Karlsson (MP),
ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att träffa nyvalda styrelsen
för Karbenningbygdens ekonomiska förening för att diskutera villkoren i
reverserna.
De som fått uppdraget har inkommit med en rapport. Föreningen
föreslår att lånen skrivs ner så att kvarstående amorteringskrav uppgår till
10 000-15 000 kr per år. Kommunens representanter bedömer
föreningens förslag till lösning som rimlig. De som fått uppdraget lämnar
följande förslag till beslut:
1. Norbergs kommun skriver av lånet på fastigheten Nickebo 1:22
om 956 654 kr och efterskänker fordran.
2. Norbergs kommun skriver ned lånet på bergvärmeanläggningen
med 160 808 kr och efterskänker fordran.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-06-16

§ 53 (forts.)
3. Karbenningbygdens ekonomiska förenings lån för
bergvärmeanläggningen uppgår till 270 000 kronor efter
nedskrivning. Föreningen ska senast på förfallodagen 31
december amortera 15 000 kr per år i 18 år med start år 2014.
Den sista amorteringen ska ske år 2031.
För att ärendet ska kunna behandlas på fullmäktiges sammanträde den
16 juni har kommunstyrelsens vice ordförande på rekommendation av
allmänna utskottet fattat ett ordförandebeslut i ärendet inför
kommunfullmäktiges behandling.

Beslutsunderlag
NVE, skrivelse den 8 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24, 25 mars 2014 § 19.
NVE, tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Kommunfullmäktiges protokoll den 3 mars 2014 § 6.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014 § 7.
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013 § 108.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014 § 64.
Ordförandebeslut den 27 maj 2014 om lån till Karbenningbygdens
ekonomiska förening.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S), Majja Neverland (V) och
Marie-Louise Murray (FP) i handläggningen av detta ärende.

Yrkanden
För att ge Karbenningbygdens ekonomiska Förening möjlighet att
konsolidera sig och att ge rådrum för att utveckla den allmännyttiga
verksamheten i Karbenningbygden yrkar Arne Pettersson att:
kommunfullmäktige beslutar att Norbergs kommun efterskänker fordran
på fastigheten och bergvärmeanläggningen för utebliven amortering till
och med 2013 på 180 000 kr
Norbergs kommun ger Karbenningbygdens ekonomiska förening
amorteringsfrihet med 180 000 kr under åren 2014-2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-06-16

§ 53 (forts.)
Som säkerhet för framtiden har Norbergs kommun en inteckning,
skriftligt pantbrev i fastigheten på 1 010 629 kr.
Lennart Skansfors (C) yrkar att ärendet återremitteras för beredning av
yrkandet. Kent Persson (V) yrkar bifall till Skansfors yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Lennart Skansfors (C) yrkande om
återremiss och finner att fullmäktige beslutar att bifalla detta.

Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning av yrkandet.

Kopia till:
Allmänna utskottet
Karbenningbygdens ekonomiska förening
NVE
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i
taxan för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Dnr 2014.0134.346

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med ett förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxan
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan
föreslås gälla från och med den 1 oktober 2014.
Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 %, då denna
inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga självkostnad vid
upprättande av förbindelsepunkt.
Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 4,2 %.
Den fasta avgiften höjs från 4 732 kr till 4 931 kr per år.
Rörliga förbrukningsavgiften höjs från 26,24 kr till 27,34 kr per m3.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 662 kr till 1 732 kr per
år.
Tomtyteavgiften höjs från 233 kr till 243 kr per år och varje påbörjat
100-tal kvm tomtyta.
För en notrnalvilla med en vattenförbrukning om 150 m3/år innebär
förslageten höjning av förbrukningsavgiften från 3 936 till 4 101 kr, fasta
avgiften från 4 732 till 4 931 kr och en höjning av lägenhetsavgiften från
1 662 till 1 732 kr eller tillsamman 434 kr inkl. moms för ett år.
Kostnadsökningarna 2014 bedöms bli i storleksordningen 2,75 % på
årsbasis samtidigt som försäljningsvolymen bedöms minska med 1,0 %.
Vidare har kommunfullmäktiges uttalade viljeinriktning, att
brukningstaxan under några år ska höjas med en procentenhet mer per år
än kostnadsökningarna för att tillskapa ökade underhållsmedel, beaktats.
De fasta avgifterna för diverse tjänster föreslås höjas med 2,9 %, vilket
bedöms motsvara arbetskostnadsökningarna.
Tillägg föreslås i § 16 avseende diverse tjänster med fast avgift för
tankning av vatten ur tankningsstation 500 kr/år. Rörlig avgift för
tankning av vatten ur tankningsstation 33 kr/m3.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-06-16

§ 54 (forts.)
NVK hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa för Norbergs
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. den
1 oktober 2014.
För att ärendet ska kunna behandlas på fullmäktiges sammanträde den
16 juni har kommunstyrelsens vice ordförande på rekommendation av
allmänna utskottet fattat ett ordförandebeslut i ärendet inför
kommunfullmäktiges behandling.

Beslutsunderlag
NVK, direktionens protokoll den 27 mars 2014, § 41
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014 § 65
Ordförandebeslut den 27 maj 2014 om ändring av anläggnings- och
brukningsavgifter i taxan för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar.

Yrkanden
Sten Nordström (S) yrkar som tillägg från presidiet att beslutet
kompletteras med förtydligandet: i enlighet med NVK:s direktions beslut
§ 41 2014.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Nordströms (S) tilläggsyrkande och finner att fullmäktige beslutar att
bifalla dessa.

Beslut
Förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i taxa för
Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr.
o. m. den 1 oktober 2014 antas i enlighet med NVK:s direktions beslut §
41 2014.
Kopia till:
NVK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12(21)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 55

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Interpellation med anledning av
skolskjutsupphandling i Norbergs kommun
Dnr 2014.0162.915
Kent Persson (V) har inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande med anledning av skolskjutsupphandling i
Norbergs kommun.
Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande föreligger.

Beslut
Interpellationen anses besvarad.
Kopia till:
Åsa Eriksson
Kent Persson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Fyllnadsval till Mäldardalsrådet
Dnr 2014.0002.911

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

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att Mattias Björlestrand (C) till ny ersättare
för ledamot i Mälardalsrådet.

Beslut
Till ny ersättare för ledamot i Mälardalsrådet utses Mattias Björlestrand
(C), Bergvägen 1, 73833 Norberg

Kopia till:
Mattias Björlestrand
Mälardalsrådet
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Sammanträdesdatum
2014-06-16

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.

Yrkanden
Lennart Skansfors (C) yrkar att Mattias Björlestrand (C) till ny ledamot i
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Beslut
Till ny ledamot i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund utses Mattias
Björlestrand (C), Bergvägen 1, 738 33 Norberg

Kopia till:
Mattias Björlestrand
SDR
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Avsägelse av förtroendeuppdrag som revisor för
granskning av verksamheten, revisor för stiftelsen
Samfond 2 samt revisor i Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Mikael Enér (C) har inkommit med avsägelse från sina uppdrag som
revisor för granskningen av verksamheten, revisor för stiftelsen Samfond
2, samt revisor i Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Mikael Enér (C) den 13 maj 2014

Beslut
Fullmäktige beviljar avsägelsen.
Kopia till:
Mikael Enér
Barn- och utbildningsutskottet
Skinnskattebergs kommun
NVU
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Fyllnadsval av revisor för granskning av
verksamheten
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Mikael Enér (C) har avsagt sig uppdraget som revisor för granskning av
verksamheten.

Beslut
Ärendet bordläggs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(21)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 60

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Fyllnadsval av revisor för stiftelsen Samfond 2
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Mikael Enér (C) har avsagt sig uppdraget som revisor för stiftelsen
Samfond 2.

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att LilliAnn Källermark (M) utses till ny revisor för
stiftelsen Samfond 2.

Beslut
Till ny revisor för stiftelsen Samfond 2 utses LilliAnn Källermark (M)

Kopia till:
LilliAnn Källermark
Barn- och utbildningsutskottet
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Nominering av revisor i Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Mikael Enér (C) har avsagt sig uppdraget som revisor i Norra
Västmanlands Utbildningsförbund.

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att LilliAnn Källermark (M) nomineras till ny
revisor för i Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Beslut
Till ny revisor för Norra Västmalands Utbildningsförbund nomineras
LilliAnn Källermark (M).

Kopia till:
LilliAnn Källermark
Skinnskattebergs kommun
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(21)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 62

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Fullmäktigeforum: diskussion inför budget 2015
Sammanfattning av ärendet
En diskussion inför budget 2015 hålls.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Sammanträdesdatum
2014-06-16

Information från deltagande i landsbygdsriksdag
Kommunens kontaktperson till Hela Sverige skall leva, Linnéa
Landerstedt, lämnar information från deltagande i landsbygdsriksdag i
Sandviken den 16-17 maj 2014.
__________
Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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