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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 10 november 2014,
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Johansson (V), Stefan Vestling (SD), Mattias Björlestrand (C),
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Lars Gustavsson (PNF), ersättare.
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Ersättare: Henning Bask (S), Torsten Jansson (S), Stig Bergman
(V). Staffan Mood, kommunchef, Malin Hedman, adm.
chef/kommunsekreterare, Stefan Grankvist, t.f. ekonomichef
NVE, LilliAnn Källermark, revisor.

Justerare

Andreas Härkänen (SD) och Gunilla Persson (S).
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 90

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Delårsrapport för Norbergs kommun och
revisionsutlåtande
Dnr 2014.0008.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd har tagit fram delårsbokslut per
den 31 augusti med prognos för årets resultat. Resultatet per den 31
augusti uppgår till 13,9 miljoner kronor (mkr).
Årets resultat prognostiseras till -0,4 mkr. Den främsta orsaken till
underskottet är att kommunfullmäktige har totalt anslagit 3,3 mkr av
tidigare års överskott. Det justerade resultatmålet, efter att hänsyn har
tagits till planerat ianspråktagande av tidigare års överskott, uppgår till 2,3 mkr (+1,0 mkr-3,3 mkr). Resultatet på -0,4 mkr överstiger därmed
det justerade resultatmålet med 2,4 mkr.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att delårsrapporten är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Ekonomichefen och revisionens ordförande redogör för delårsrapporten
respektive revisonsutlåtandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 100.
Revisorernas bedömning av delårsrapport, inkommen den 28 oktober
2014.
Delårsrapport för Norbergs kommun per den 31 augusti 2014 med
resultatprognos fram tills den 31 december 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av kommunens delårsrapport per den 31
augusti med resultatprognos per den 31 december 2014 samt
revisionsutlåtande.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 91

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Skattesats för år 2015
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit att den
kommunala skattesatsen för år 2015 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2014 års
skattesats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 104.
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 87.

Beslut
Den kommunala skattesatsen för år 2015 fastställs till 22:66 kronor per
skattekrona och är därmed oförändrad i förhållande till 2014 års
skattesats.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 92

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Allmänhetens frågestund
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
I fullmäktiges arbetsordning 25 § anges att allmänheten ska beredas
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige
behandlar budgeten.
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 budgeten.
Inga frågor från allmänheten ställs.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 93

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Norberg kommuns budget för 2015 med plan för
2016 och 2017
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har lämnat ett budgetförslag för 2015 med plan för
2016 och 2017.
Kommunstyrelsen har även via ordförandebeslut föreslagit fullmäktige
om tillägget att besluta att: Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) ges i uppdrag att skyndsamt vidta
åtgärder inom ram för att möjliggöra för ytterligare förskoleavdelning på
Tallens förskola, NVK:s investeringsram för 2015 utökas tillfälligt för
utbyggnad av befintlig förskola, fullmäktige återkommer till förändringar
i driftbudgeten för förskoleverksamheten med en tilläggsbudget som
utgår från regeringens budget för 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 105.
Förslag till budget 2015 med plan för 2016 och 2017. Version 2014-1022.
Norra Västmanland ekonominämnds skrivelse den 1 oktober 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 88.
Förslag till budget 2015 med plan för 2016 och 2017, version 2014-08-27
Protokoll Centrala samverkansgruppen den 3 september 2014.
Lärarförbundet, LR, skrivelse den 21 augusti 2014.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Kent Persson (V) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget under
proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens tilläggsförslag under
proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-11-10

§ 93 (forts.)
Beslut
1. Resultatmål fastställs till 1 % av skatter och bidrag år 2015 och 2
% respektive år 2016-2017.
2. Befolkningssiffran som budgeten baseras på ändras till antal
invånare den 30 juni 2014, vilket är 5 679 invånare.
3. Norra Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 2015
omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp som motsvarande belopp på
de lån som förfaller till betalning år 2015.
4. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att
skyndsamt vidta åtgärder inom ram för att möjliggöra för
ytterligare förskoleavdelning på Tallens förskola.
Kommunstyrelsens driftbudget
5. Anslaget till kommunstyrelsen och allmänna utskott utökas med
100 000 kronor respektive år 2015-2017 för feriearbeten, 600 000
kronor respektive år 2015-2017 för lönesatsning svårrekryterade
grupper prioritering lärare och förskollärare samt 1 000 000
kronor per år 2016-2017 för hyresökning till följd av renovering
av kök på Björkängen. Anslaget för utvecklingsmedel fastställs till
1 726 000 kronor respektive år 2015-2017. Det innebär att
kommunstyrelsen och allmänna utskottet tilldelas ett anslag på
15 776 000 kronor år 2015, 17 152 000 kronor år 2016 och
17 596 000 kronor år 2017. Enligt tidigare beslut omdisponeras
utvecklingsmedel för personalbefrämjande åtgärder och
utvecklingsmedel för läxläsningshjälp samt utökas anslaget för
upphandling och utökning av antalet ersättare i
kommunstyrelsen.
6. Kommunstyrelsens socialutskott tilldelas ett anslag på 117 155
000 kronor år 2015, 120 993 000 kronor år 2016 och 125 196 000
kronor år 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-11-10

§ 93 (forts.)
7. Anslaget till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
utökas med 1 000 000 kronor respektive åren 2015-2017 att fritt
disponera för insatser för barn med särskilda behov och för
barnomsorg på kvällstid. 1 000 000 kronor respektive år 20152017 för personalförstärkning inom förskola och 70 000 kronor
respektive år 2015-2017 för kamratstödjare inom ramen för det
barn- och ungdomspolitiska programmet. Det innebär att
utskottet tilldelas ett anslag på 92 485 000 kronor år 2015, 94 966
000 kronor år 2016 och 98 249 000 kronor år 2017. Enligt
tidigare beslut utökas anslaget för läxläsningshjälp samt
omdisponeras medel för kollektivtrafik/skolskjutsar.
8. Fullmäktige återkommer till förändringar i driftbudgeten för
förskoleverksamheten med en tilläggsbudget som utgår från
regeringens budget för 2015.
9. Anslaget till kommunstyrelsens kultur-, idrotts- och fritidsutskott
utökas med 100 000 kronor respektive år 2015–2016 och 50 000
kronor 2017 för läsfrämjande, 40 000 kronor respektive år 2015–
2017 för nationaldagsfirande, 200 000 kronor respektive år 2015–
2017 för ökat öppethållande på ungdomsgården Unkan, 125 000
kronor respektive år 2015-2016 för LONA-projekt prioritering
slinga runt Noren och cykelstig till Fagersta om möjligt (inom
ramen för genomförandeplan för översiktsplanen) samt 165 000
kronor respektive år 2015–2017 för åtgärder inom ramen för det
barn- och ungdomspolitiska programmet (varav 20 000 kronor
för Lilla ungdomsrådet, 20 000 kronor för barnpilotverksamhet,
25 000 kronor för Återhämtning och vila och 100 000 kronor för
kulturskola på Unkan). Det innebär att utskottet tilldelas ett
anslag på 9 731 000 kronor år 2015, 9 974 000 kronor år 2016
och 10 085 000 kronor år 2017.
Kommunfullmäktiges driftbudget
10. Anslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
utökas med 120 000 kronor år 2015 och 160 000 kronor år 2016
för att utreda rasrisker (inom ramen för genomförandeplan
översiktsplan). Det innebär att nämnden tilldelas ett anslag på
2 765 000 kronor år 2015, 2 871 000 kronor år 2016 och
2 784 000 kronor år 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-11-10

§ 93 (forts.)
11. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på
31 139 000 kronor år 2015, 31 917 000 kronor år 2016 och
32 779 000 kronor år 2017.
12. Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag för
Svenska för invandrare på 904 000 kronor år 2015, 926 000
kronor år 2016 och kronor 951 000 år 2017.
13. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) utökas
med 30 000 kronor respektive år 2015-2017 för belysning av
gamla banan, samt med 40 000 kr respektive år 2015-2017 för
förvaltning av före detta vattenverket och marken vid
Prostudden. Det innebär att förbundet tilldelas ett anslag på
12 784 000 kronor år 2015, 13 417 000 kronor år 2016 och 13
700 000 kronor år 2017.
14. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag för
medlemsbidrag på 4 505 000 kronor år 2015, 4 607 000 kronor år
2016 och 4 721 000 kronor år 2017 samt ett anslag för övrigt på
290 000 kronor år 2015, 303 000 kronor år 2016 och 316 000
kronor år 2017.
15. Västmanland-Dalarna lönenämnd tilldelas ett anslag på 872 000
kronor år 2015, 895 000 kronor år 2016 och 920 000 kronor år
2017.
16. Norra Västmanlands Ekonominämnd tilldelas ett anslag på
3 771 000 kronor år 2015, 3 880 000 kronor år 2016 och
3 993 000 kronor år 2017.
17. Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på
180 000 kronor år 2015, 185 000 kronor år 2016 och 190 000
kronor år 2017.
18. Till kollektivtrafik anslås 3 156 000 kronor år 2015, 3 208 000
kronor år 2016 och 3 265 000 kronor år 2017.
19. Till överförmyndarsamverkan anslås 611 978 kronor år 2015,
636 614 kronor år 2016 och 664 308 kronor år 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-11-10

§ 93 (forts.)
Investeringsbudget
20. Investeringsbudgeten fastställs. Det innebär en
investeringsbudget om totalt 12 800 000 kronor för år 2015 och
12 600 000 kronor 2016-2017, varav NVK/kommunfullmäktige
tilldelas 11 600 000 kronor respektive år 2015-2017 och
kommunstyrelsen tilldelas 1 200 000 kronor år 2015 och
1 000 000 kronor år 2016-2017 (varav allmänna utskottet tilldelas
400 000 kronor år 2015 och 500 000 kronor år 2016-2017,
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet tilldelas 100 000 kronor
respektive år 2015-2017, barn- och utbildningsutskottet tilldelas
75 000 kronor år 2015 och 2017, 325 000 kronor år 2016,
socialutskottet tilldelas 625 000 kronor år 2015, 75 000 kronor år
2016 och 325 000 kronor år 2017). Renovering av Björkängens
kök ska prioriteras. Dessutom 200 000 kronor för skolgård
mellanstadiet.
21. NVK:s investeringsram för 2015 utökas tillfälligt för utbyggnad
av befintlig förskola.

Notering till protokollet
Partiet för Norbergs framtid avstår från att delta i beslutet.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Överförmyndarsamverkan
Norra Västmanlands ekonominämnd
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 94

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Västmanland-Dalarna lönenämnds delårsbokslut
Dnr 2014.0009.942

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna lönenämnd har inkommit med sitt delårsbokslut
per den 31 augusti 2014.
I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/-0.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 119.
Västmanland-Dalarna lönenämnds protokoll den 25 september 2014 §
60.
Västmanland-Dalarna lönenämnds delårsbokslut den 25 september 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Västmanland-Dalarna lönenämnds
delårsbokslut per den 31 augusti samt resultatprognos per den 31
december 2014.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 95

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Delårsrapport för Norra Västmanlands
ekonominämnd med revisionsutlåtande
Dnr 2014.0244.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) har upprättat en
delårsrapport per den 31 augusti 2014. Periodens resultat visar ett
överskott på 415 700 kr.
För helåret prognostiseras ett överskott på 374 000 kr. Överskottet beror
till största del på outnyttjade medel för utvecklingsprojekt. Enligt
överenskommelse ska överskottet fördelas med 55 procent till Fagersta
och 45 procent till Norberg, vilket innebär en prognostiserad
återbetalning med 205 700 kronor respektive 168 300 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 101.
Norra Västmanland ekonominämnds protokoll den 16 september 2014 §
11.
Revisorerna i Fagersta kommun, bedömning av delårsrapport, inkommit
den 20 oktober 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av norra Västmanland ekonominämnds
delårsrapport per den 31 augusti med resultatprognos per den 31
december 2014 samt revisorernas bedömning.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 96

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Delårsrapport för Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund med revisionsrapport
Dnr 2014.0257.301

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK)
har godkänt delårsrapport per den 31 augusti 2014. Resultatet per den 31
augusti före bokslutsdispositioner uppgår till plus 47,0 miljoner kronor
varav 11,0 miljoner kronor härrör från verksamheten åt Norbergs
kommun. Prognostiserat resultat för året är före bokslutsdispositioner är
2,8 miljoner kronor.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för
verksamheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 118.
NVK delårsrapport 2014-08-31 samt resultatprognos 2014-12-31,
inkommen den 10 oktober 2014.
Revisorerna i NVK, bedömning av delårsrapport, inkommit den 28
oktober 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Norra Västmanland
Kommunalteknikförbunds delårsrapport per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2014 samt revisorernas
bedömning.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 97

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Nya avgifter på biblioteket
Dnr 2014.0140.880

Sammanfattning av ärendet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU) behandlade på
sammanträdet 2014-04-10 frågan om höjda avgifter på biblioteket.
Förslaget innebär höjningar av nuvarande förseningsavgifter samt
ersättning för förkomna/förstörda medier.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Förslaget till nya avgifter på biblioteket antas.
2. Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2015.
3. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att i
framtiden besluta om ändringar av avgifter på biblioteket.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 110.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 18 september 2014, §
44.
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 8 september
2014.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 10 april 2014, § 22.
Kultur-, idrotts- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 10 april 2014.

Yrkanden
Nancy Ibarra (V) yrkar med instämmande av Kent Persson (V), Stefan
Vestling (SD) och Mikael Bolinder (M) avslag på kommunstyrelsens
förslag punkt 3.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag punkt 1-2 under
proposition och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag punkt 3 mot
Ibarras yrkande mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
yrkandet.

Beslut
1. Förslaget till nya avgifter på biblioteket antas.
2. Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-11-10

§ 97 (forts)
Notering till protokollet
Partiet för Norbergs framtid avstår från att delta i beslutet.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 98

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Rapport från krisledningsnämnden
Dnr 2014.0206.180

Sammanfattning av ärendet
Den 4 augusti 2014 gjorde ordföranden i krisledningsnämnden
bedömningen att situationen med pågående skogsbrand var en
extraordinär händelse som medför att krisledningsnämnden skall träda i
funktion. Under perioden 2014-08-04 till 2014-08-11 hade
krisledningsnämnden 9 sammanträden.
På krisledningsnämndens möte 2014-08-11 kl 09.00-09.45 gjordes
bedömningen att situationen med pågående skogsbrand var under
kontroll och att den inte längre var en extraordinär händelse som
medförde att krisledningsnämnden skulle vara i fortsatt funktion.
Krisledningsnämnden avslutades 2014-08-11 kl 24.00.
Dåvarande ordförande i allmänna utskottet tillika krisledningsnämndens
ordförande Åsa Eriksson (S) redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 117.
Enhet stöds tjänsteskrivelse den 26 september 2014.
Krisledningsnämndens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 4 augusti 2014.
Ordförandebeslut den 4 augusti 2014.
Krisledningsnämndens protokoll den 4-11 augusti 2014.

Beslut
1. Redovisningen av krisledningsnämndens arbete under
skogsbranden 2014 godkänns.
2. Ekonomisk redovisning görs vid budgetuppföljning och i
årsredovisning.

Kopia till:
Kommunchefen
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 99

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Nya regler för kommunalt partistöd
Dnr 2014.0227.104

Sammanfattning av ärendet
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den
1 februari 2014 och tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
De nya reglerna innebär bland annat att det blir möjligt att proportionellt
begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna platser i
fullmäktige (KF). KF måste även fatta beslut om att partier som får stöd
ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål.
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till nya regler för kommunalt
partistöd. Förslaget innebär bland annat att partistödet begränsas för ett
parti som inte lyckas bemanna sina platser i KF.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att förslaget till
nya regler för kommunalt partistöd i Norbergs kommun antas och att
reglerna gäller från och med mandatperioden 2014-2018.
Kommunstyrelsen har även gett ledningskontoret i uppdrag att till
kommunfullmäktiges sammanträde utreda om man kan ändra i beslutet
angående punkt 2, avseende om man kan dela upp det på kalenderår
istället för en hel mandatperiod. Ledningskontoret har återredovisat
uppdraget.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 oktober 2014, § 109.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2014.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:12.

Beslut
1. Förslaget till nya regler för kommunalt partistöd i Norbergs
kommun antas.
2. Reglerna gäller från och med mandatperioden 2014-2018.
Kopia till:
Partier i kommunfullmäktige (inkl. reglerna)
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (inkl. reglerna)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 100

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Förslag till förändring av förtroendevaldas
arvodesnivåer, återremiss
Dnr 2013.0113.900

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Socialutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor per månad,
Ersättningsnivå 7.
2. Barn- och utbildningsutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor
per månad, Ersättningsnivå 7.
3. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ordförande erhåller 2 243
kronor per månad, Ersättningsnivå 6.
4. Överförmyndaren erhåller 1 320 kronor per månad.
5. Vänortskommittén sammankallande och sekreterare ta bort
under Ersättningsnivå 1 och skrivs in i en fotnot.
6. Punkt 4 gäller från och med 1 januari 2015. Övriga ändringar av
arvodesnivåer ska gälla från och med kommunstyrelsens
nästkommande mandatperiod.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar KSO-möte, FAHNS den 25 september 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 79.
Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2014, § 33.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 22, 25 augusti 2014, § 95.

Yrkanden
Gunilla Persson (S) yrkar om ändring av punkt 4 så att överförmyndaren
erhåller 1 500 kronor enligt kommunstyrelseordförandegruppens
rekommendation.
Pratima Åslund (V) yrkar om ändring av kommunstyrelsens förslag
punkt 6 att övriga ändringar av arvodesnivåer ska gälla från och med
kommunstyrelsens innevarande mandatperiod istället för nästkommande.
Åsa Eriksson (S) yrkar om tillägget att kommunstyrelsens reglemente
ändras så att andra stycket i 19 §: ”Ordförande i socialutskott respektive
barn- och utbildningsutskott omfattar 25 % av heltidsuppdrag” tas bort.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1, 2,
3 och 5 och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-11-10

§ 100 (forts.)
Därefter ställer ordföranden på Perssons och Åslunds ändringsyrkanden
och finner att fullmäktige beslutar enligt yrkandena. Efter det ställer
ordföranden proposition på Erikssons tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Elizabeth Pettersson (S) och Gunnar Tiger (S)
i handläggningen av detta ärende.

Beslut
Arvodesnivåerna för förtroendevalda ändras enligt följande:
1. Socialutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor per månad,
Ersättningsnivå 7.
2. Barn- och utbildningsutskottets ordförande erhåller 6 478 kronor
per månad, Ersättningsnivå 7.
3. Kultur- idrotts- och fritidsutskottets ordförande erhåller 2 243
kronor per månad, Ersättningsnivå 6.
4. Överförmyndaren erhåller 1 500 kronor per månad.
5. Vänortskommittén sammankallande och sekreterare ta bort
under Ersättningsnivå 1 och skrivs in i en fotnot.
6. Punkt 4 gäller från och med 1 januari 2015. Övriga ändringar av
arvodesnivåer ska gälla från och med kommunstyrelsens
innevarande mandatperiod.
7. Kommunstyrelsens reglemente ändras så att andra stycket i 19 §:
”Ordförande i socialutskott respektive barn- och
utbildningsutskott omfattar 25 % av heltidsuppdrag” tas bort.

Kopia till:
Personalchefen
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur- idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 101

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Rapport, Barn- och ungdomspolitiskt program
Dnr 2013.0145.109

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har den 3 mars 2014, § 11 antagit ett barn- och
ungdomspolitiskt program för kommunen.
Kommunstyrelsen har beslutat att utskotten ges uppdraget att i
samarbete vidareutveckla strategierna i programmet genom att redovisa
konkreta åtgärder med ansvarsfördelning, tidsplan och kostnader.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige tar del av
rapport gällande barn- och ungdomspolitiskt program

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 80.
Barn- och ungdomspolitiskt program med åtgärdsplan.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapport gällande barn- och
ungdomspolitiskt program.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 102

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Inkomna motioner
Dnr 2014.0283.910
2014.0287.910
2014.0292.910
2014.0293.910

Sammanfattning av ärendet
Följande motioner har inkommit:
- Motion om gratisbuss i kommunen. Lämnad av Stefan Vestling
(SD), Andreas Härkänen (SD), Åsa-Lena Vestling (SD), Heikki
Kärpälä (SD). Inkom den 31 oktober 2014.
- Motion om bevakat övergångsställe korsningen BergvägenJärnvägsgatan. Lämnad av Mattias Björlestrand (C). Inkom den 3
november 2014.
- Motion om att återinföra nämnder istället för utskott under
kommunstyrelsen. Lämnad av Stefan Vestling (SD), Andreas
Härkänen (SD), Åsa-Lena Vestling (SD), Heikki Kärpälä (SD).
Inkom den 5 november 2014.
- Motion om att sända webb-TV från kommunfullmäktiges
sammanträden. Lämnad av Stefan Vestling (SD), Andreas
Härkänen (SD), Åsa-Lena Vestling (SD), Heikki Kärpälä (SD).
Inkom den 5 november 2014.

Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Motionärerna
Respektive akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 103

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Inkomna interpellationer
Dnr 2014.0284.915

Sammanfattning av ärendet
Stefan Vestling (SD) inkom den 31 oktober med en interpellation ställd
till barn- och utbildningsutskottets ordförande om kränkning av elever.

Beslut
Interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde.

Kopia till:
Stefan Vestling
Barn- och utbildningsutskottets ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 104

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Inkomna frågor
Dnr 2014.0284.915

Sammanfattning av ärendet
Stefan Vestling (SD) inkom den 5 november med en fråga ställd till
barn- och utbildningsutskottets ordförande om Centralskolans
matservering.

Beslut
Frågan besvaras vid nästkommande sammanträde.

Kopia till:
Stefan Vestling
Barn- och utbildningsutskottets ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 105

Sammanträdesdatum
2014-11-10

Meddelanden




Broschyr, Sveriges domstolar, Bli nämndeman.
Länsstyrelsen i Västmanlands län, protokoll 2014-10-27 Ny
ledamot i kommunfullmäktige, Åsa-Lena Vestling (SD).
Länsstyrelsen i Västmanlands län, protokoll 2014-10-27 Ny
ledamot i kommunfullmäktige, Heikki Kärpälä (SD).

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(24)

