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Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Olle Rahm (S) och Lars Gustavsson (PNF)
att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering sker
hos kommunsekreteraren den 13 november klockan 16:30. Som ersättare
för justerarna väljs Ulf Segerbo (M) och Jon Ashbourne (V).

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med de tillagda ärendena.

Sammanfattning av ärendet
Sedan kallelsen upprättades har två medborgarförslag (gällande busslinje
86 och möjlighet att lämna digitala medborgarförslag), en motion om att
tillsätta en grupp som arbetar fram ett yttrande gällande Bjurfors
skrivelse till regeringen samt fråga om val av till Ineras ägarråd anmälts.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Medborgarförslag – Boviera i Norberg
Dnr NBGK 2017/0362

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har mottagit ett medborgarförslag från Christer
Filipsson, Lennart Skansfors och Erika Vestling gällande att bygga ett
seniorboende av typen Boviera i Norberg. Medborgarförslaget bygger på
ett tidigare medborgarförslag om samma typ av byggnation, som dock
avslogs då den utpekade platsen inte var lämplig. I det nu inlämnade
medborgarförslaget är platsen inte specificerad.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Boviera i Norberg

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-11-06

Medborgarförslag – Hälsofrämjande insatser
Dnr NBGK 2017/0343

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Erik Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag gällande att
tillsammans med Region Västmanland och STAMINA ta reda på
orsaken till de höga sjuktalen bland vissa yrkesgrupper samt att se över
om arbetet inom hemtjänsten kan utföras annorlunda.
Vid sammanträdet föredrar Lars-Erik Karlsson sitt förslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Hälsofrämjande insatser

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-11-06

Medborgarförslag om möjlighet att lämna in
medborgarförslag digitalt
Dnr NBGK 2017/0398

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
det ska bli möjligt att lämna in medborgarförslag digitalt, exempelvis med
hjälp av e-legitimation.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att förenkla och digitalisera processen med att
lämna in medborgarförslag

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 130

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Medborgarförslag om turtätheten för busslinje 86
Dnr NBGK 2017/0397

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ett flertal norbergare boende i Karbenning har lämnat in ett
medborgarförslag där de föreslår att kommunen ska samarbeta med
kollektivtrafikmyndigheten och Västmanlands Länstrafik för att öka
turtätheten på linje 86 samt att kommunen ska se över möjligheten till
fler bussturer även på sommaren.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om turtätheten för busslinje 86

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut om medborgarförslag om att slopa avgifter
för att ta del av allmänna handlingar
Dnr NBGK 2017/0147

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson och Lennart Skansfors har tillsammans lämnat ett
medborgarförslag till Norbergs kommun gällande att slopa avgifter för
kommunmedborgare som vill ta del av allmänna handlingar.
Förslagsställarna hänvisar till att den som inte har råd att betala avgiften
hindras i sin demokratiska rätt att ta del av handlingar enligt
offentlighetsprincipen.
Ärendet har beretts av ledningskontoret som föreslår att kommunen
kvarstår i samma ordning som idag, då det finns möjlighet att
kostnadsfritt läsa handlingar på plats samt att de handlingar som redan
finns digitalt normalt lämnas ut digitalt kostnadsfritt.

Yrkanden
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår bifall till medborgarförslaget.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa-Lena Vestlings (SD)
förslag och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Reservationer
Åsa-Lena Vestling (SD) och Stefan Vestling (-) reserverar sig till förmån
för Åsa-Lena Vestlings (SD) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 131
Medborgarförslag om att slopa avgifter för att ta del av allmänna
handlingar
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 20 september 2017, § 69
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2017
Taxa för utlämning av kopior av allmänna handlingar

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Beslut om medborgarförslag om övertagande av
minnesmärken
Dnr 2015.0288.914

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
I september 2015 lämnade Putte Dahlström in ett medborgarförslag
gällande att utreda om Norbergs kommun kunde överta statyer och
minnesmärken i Kärrgruveparken. Dåvarande kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen utredde ärendet och var i kontakt med parkens ägare,
som inte är intresserad av ett överlåtande. Ärendet återremitterades av
kommunstyrelsen till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet för att
utreda om kommunen äger statyerna trots att de står på privat mark.
Något stöd för den tesen har inte gått att hitta.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 130
Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den
31 maj 2017, § 56
Tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 20 februari 2017, § 17
Protokollsutdrag från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet den 30
november 2016, § 63
Protokollsutdrag från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet den 15 februari
2016, § 4
Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2016
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 september 2015, § 98
Medborgarförslag gällande att överta minnesmärken och statyer i
Kärrgruveparken

Kopia till:
Akten
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Allmänhetens frågestund med anledning av
budget
Dnr NBGK 2017/0001

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten inbjuds att ställa frågor till kommunfullmäktige med
anledning av budgeten för 2018 med plan för 2019-2020.
Ingen från allmänheten ställde några frågor vid sammanträdet.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Skattesats för år 2018
Dnr NBGK 2017/0001

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för år 2018
till 22,66 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad i förhållande till
år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
preliminär skatt för inkomst under det följande året.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 104
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 30 augusti och 6 september
2017, § 56

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Norbergs kommuns budget 2018 med plan för
2019-2020
Dnr NBGK 2017/0001
Putte Dahlström (PNF) och Lars Gustavsson (PNF) deltar inte i
beslutet.

Beslut
1. Resultatmål fastställs till 0,5 % av skatter och statsbidrag för år 2018.
För år 2019-2020 fastställs resultatmålet till 2 % av skatter och
statsbidrag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Norra Västmanlands ekonominämnd
har rätt att under år 2018 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som
motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2018.
Kommunstyrelsens driftbudget
3. Allmänna utskottet tillförs 800 tkr för år 2018 för utvecklingsinsatser
inom digitalisering. Allmänna utskottet tillförs 250 tkr för år 2018 för att
genomföra allmänna val. Detta innebär att kommunstyrelsen och
allmänna utskottet tilldelas ett anslag på 15 757 tkr år 2018, 14 856 tkr år
2019 och 13 605 tkr år 2020.
4. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tilldelas en ramhöjning
om 500 tkr från och med år 2018 istället för nu beviljade
utvecklingsmedel. Driftmedel för idrottshallen, 1 000 tkr år 2018, 2 200
tkr år 2019 och 2 200 tkr år 2020, förs över från finansförvaltningen till
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet. Det ger demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet ett anslag på 8 714 tkr år 2018, 10 033 tkr år
2019 och 10 071 tkr år 2020.
5. Socialutskottet tillförs 1 200 tkr år 2018, 1 200 tkr år 2019 samt 1 000
tkr år 2020 för att genomföra projekt Arbetstidsförkortning i
hemtjänsten, det innebär att normalarbetstiden för gruppen blir 6,5
timmar under projektet. Den miljon som tidigare tilldelats socialutskottet
för att förebygga försörjningsstöd och placeringar i stödboende tillförs
till socialutskottets ram. Det ger socialutskottet ett anslag på 133 162 tkr
år 2018, 135 086 tkr år 2019 och 136 947 tkr år 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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6. Barn- och utbildningsutskottet tilldelas 600 tkr för respektive år 20182020 för främjande av IT-pedagogik. Barn- och utbildningsutskottet
tilldelas 400 tkr för respektive år 2018-2020 för att bedriva kulturskola.
Barn- och utbildningsutskottet tilldelas 500 tkr år 2018, 350 tkr år 2019
samt 350 tkr år 2020 för arbete med elever i behov av särskilt stöd. Detta
ger barn- och utbildningsutskottet ett anslag på 111 394 tkr år 2018, 112
628 tkr år 2019 och 113 296 tkr år 2020.
Kommunfullmäktiges driftbudget
7. Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) tilldelas ett anslag på
33 516 tkr år 2018, 34 609 tkr år 2019 och 35 747 tkr år 2020.
8. För SFI-undervisning (svenska för invandrare) reserveras ett anslag på
982 tkr år 2018, 1 014 tkr år 2019 och 1 047 tkr för år 2020.
9. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund tilldelas ett anslag på 13
874 tkr år 2018, 14 326 tkr år 2019 och 14 798 tkr år 2020.
10. Södra Dalarnas räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag för
medlemsbidrag på 5 080 tkr för år 2018, 5 333 tkr för år 2019 och 5 455
tkr år 2020.
11. Södra Dalarnas räddningstjänstförbund tilldelas vidare ett anslag för
IVPA (i väntan på ambulans) på 90 tkr år 2018, 92 tkr år 2019 och 96 tkr
år 2020. För övriga kostnader kopplade till räddningstjänsten tilldelas
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund 340
tkr år 2018, 351 tkr år 2019 och 363 tkr år 2020.
12. Till kollektivtrafik anslås 2 909 tkr år 2018, 3 004 tkr år 2019 och 3
103 tkr år 2020.
13. Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett extra
anslag om 123 tkr för åren 2018-2020 för att stärka bemanningen inom
planläggning samt ökade kostnader för lokaler. Detta ger VästmanlandDalarnas miljö- och byggnadsnämnd ett totalt anslag på 3 244 tkr år
2018, 3 358 tkr år 2019 och 3 469 tkr år 2020.
14. Västmanland-Dalarnas lönenämnd tilldelas ett anslag på 1 069 tkr år
2018, 1 104 tkr år 2019 och 1 141 tkr år 2020.
15. Norra Västmanlands ekonominämnd (NVE) tilldelas ett anslag på 4
118 tkr år 2018, 4 252 tkr år 2019 och 4 392 tkr år 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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16. Norra Västmanlands samordningsförbund tilldelas ett anslag på 196
tkr år 2018, 202 tkr år 2019 och 209 tkr år 2020.
17. Upphandlingsenheten tilldelas ett anslag på 699 tkr år 2018, 722 tkr
år 2019 och 746 tkr år 2020.
18. Överförmyndaren tilldelas ett anslag på 437 tkr år 2018, 451 tkr år
2019 och 466 tkr år 2020.
Investeringsbudget
19. Investeringsbudgeten fastställs till summan av resultatmål och
avskrivningar. Det innebär en investeringsbudget om totalt 13 931 tkr år
2018, 19 258 tkr år 2019 och 19 356 tkr år 2020 varav
kommunfullmäktige/Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
tilldelas 12 391 tkr år 2018, 18 258 tkr år 2019 och 18 356 tkr år 2020.
Allmänna utskottet tilldelas en investeringsbudget om 500 tkr för
respektive år 2018-2020, demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
tilldelas en investeringsbudget på 100 tkr respektive år 2018-2020, barn
och utbildningsutskottet tilldelas 325 tkr år 2018, 75 tkr år 2019 och 325
tkr år 2020, socialutskottet tilldelas 75 tkr år 2018, 325 tkr år 2019 och 75
tkr år 2020.
Uppdrag
20. Kommunfullmäktige ger Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund i uppdrag att presentera en underhållsplan
längs med genomfarten längs riksväg 68 samt infarten vid länsväg 256.
Underhållsplanen redovisas i samband med budgetberedningen i mars
2018.
21. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att prioritera
investeringarna utifrån punkt 15 i det förslag som Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet lagt i budgetberedningen. Uppdraget ska redovisas
vid sammanträdet i december.

Sammanfattning av ärendet
Preliminära ekonomiska ramar för år 2018-2020 för kommunens utskott
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna
utskottets sammanträde den 30 augusti och den 6 september 2017. Vid
sammanträdet lämnade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet in ett
gemensamt budgetförslag, vilket bifölls. Moderaterna lämnade även de in
ett budgetförslag, vilket avslogs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Kent Persson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Han
föreslår även ett tillägg att kommunfullmäktige ger Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund i uppdrag att presentera en underhållsplan
längs med genomfarten vid riksväg 68 samt infarten vid länsväg 256.
Underhållsplanen redovisas i samband med budgetberedningen i mars
2018.
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till Kent Perssons (V) tilläggsförslag samt
kommunstyrelsens förslag.
Linnéa Landerstedt (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Vestling (-) föreslår bifall till Kent Perssons (V) tilläggsförslag.
Åsa Eriksson (S) och Putte Dahlström (PNF) föreslår att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att prioritera
investeringarna utifrån punkt 15 i det förslag som Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet lagt i budgetberedningen. Uppdraget ska redovisas
vid sammanträdet i december.
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår bifall till Åsa Erikssons (S) och Putte
Dahlströms (PNF) förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Kent Perssons (V), Åsa
Erikssons (S) och Linnéa Landerstedts (S) förslag om att bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Därefter frågar ordförande om Kent Perssons (V) tilläggsförslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller även det. Sedan frågar ordförande
om Åsa Erikssons (S) och Putte Dahlströms (PNF) förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar för Norbergs kommun
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober, § 105
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 30 augusti och 6 september
2017, § 57
Förslag till budget för Norbergs kommun 2018-2020 från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Moderaternas förslag på justering av budgetförslag 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Allmänna utskottets konsekvensbeskrivning utifrån budget 2018 samt
planeringsförutsättningar 2019-2020
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets konsekvensbeskrivning
utifrån budget 2018 samt planeringsförutsättningar 2019-2020
Socialutskottets konsekvensbeskrivning utifrån budget 2018 samt
planeringsförutsättningar 2019-2020
Barn- och utbildningsutskottets konsekvensbeskrivning utifrån budget
2018 samt planeringsförutsättningar 2019-2020

Kopia till:
Akten
Allmänna utskottet
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Socialutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands utbildningsförbund
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
Västmanland-Dalarnas lönenämnd
Norra Västmanlands ekonominämnd
Norra Västmanlands samordningsförbund
Upphandlingsenheten
Överförmyndaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 136

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för Norbergs kommun per den 31
augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0007

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
För perioden redovisas ett överskott på 31,6 mkr, vilket är väsentligt
högre än helårsprognosen som visar på ett överskott på 7,6 mkr. Vad
gäller kommunfullmäktige beror skillnaden till största del på att
kostnaderna för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)
är ojämnt fördelade över året och där en förhållandevis hög andel av de
beräknade kostnaderna kommer att belasta perioden
septemberdecember.
Samtliga utskott redovisar ett högre resultat i delårsbokslutet än i
prognosen för helåret. Vad gäller allmänna utskottet påverkas periodens
resultat av att en stor del av kostnaderna för digitaliseringsprojektet
väntas under hösten. Socialutskottets resultat för perioden påverkas av
resultatföring av överskottet från ersättningar för ensamkommande
flyktingbarn. Inom finansförvaltningen påverkar semesterlöneskulden
periodens resultat positivt, vilket gör att finansförvaltningens
delårsresultat är högre än helårsresultatet. För
helåret beräknas en ökad kostnad, medan det för delåret redovisas en
minskad kostnad.
Årets resultat prognostiseras till ett överskott om 7,6 mkr. Resultatet
motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 99
Delårsrapport 2017-08-31 med resultatprognos 2017-12-31
Ordförandebeslut daterat den 26 oktober 2017

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 137

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för Norra Västmanlands
ekonominämnd per den 31 augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0358

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har upprättat en delårsrapport
per den sista augusti 2017 för Norra Västmanlands ekonominämnd.
Periodens resultat visar ett överskott på 542 000 kronor. Överskottet
beror bland annat på tjänstledigheter och tillfälliga vakanser under
januari-augusti. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Förvaltningen
har 13,0 helårsanställningar medan budgeten medger 12,0
helårsanställningar. Avvikelsen i bemanning är godkänd av nämnden. År
2017 beräknas den ökade kostnaden att kunna täckas av i huvudsak lägre
lönekostnader till följd av tjänstledigheter och tillfälliga vakanser. Enligt
budget år 2017 står Norbergs kommun för 45,1 procent av
nettokostnaderna och Fagersta kommun för 54,9 procent.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 100
Protokollsutdrag från Norra Västmanlands ekonominämnd den 27
september 2017, § 14
Delårsrapport för Norra Västmanlands ekonominämnd

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 138

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för gemensam hjälpmedelsnämnd
per den 31 augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0366

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Under delåret har antalet uthyrda individhjälpmedel ökat med 5,4 % och
antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 4,8 % jämfört med samma period
2016. Tillgängligheten till leverans av hjälpmedel och service av
hjälpmedel är god. Tillgängligheten till utprovningar har försämrats och
insatser pågår för att öka tillgängligheten. Det mycket höga antalet
returer av hjälpmedel under delår 1 2016 har mattats av något men är
fortfarande hög.
De regelverksförändringar som införts för att stimulera innovationer och
delaktighet och medinflytande börjar få effekt.
Den arbetade tiden har ökat framförallt till följd av förbättrad
vikarieresurs vilket möjliggör en förbättrad arbetsmiljö och påverkar
produktionen i positiv riktning.
Hjälpmedelscentrum sänkte priserna 2013 och lyckades hålla samma
prisnivå till 2016 trots leverantörernas prishöjningar. För att klara
leverantörernas fortsatta prishöjningar och kunna fortsätta utveckla
verksamheten har Hjälpmedelscentrum i år höjt priserna med 1,8 %.
Helårsprognosen beräknas till 532 tkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 101
Protokollsutdrag från gemensam hjälpmedelsnämnd den 19 maj 2017 §
18
Delårsrapport 2 2017
Kopia till:
Akten
Gemensam hjälpmedelsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 139

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för Norra Västmanlands
samordningsförbund per den 31 augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0365

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands samordningsförbund har lämnat en delårsrapport
per den 31 augusti 2017. För delåret är det ekonomiska resultatet positivt
med ett överskott om 2, 8 mkr. På helåret prognosticeras ett underskott
om 581 tkr, vilket kommer täckas av förbundets egna kapital.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 102
Delårsrapport januari-augusti 2017

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands samordningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 140

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för Västmanland-Dalarnas miljöoch byggnadsnämnd per den 31 augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0377

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Vid augusti månads utgång visar nämnden ett överskott med 857 tkr när
ett överskott för energi- och klimatrådgivning är borträknat med cirka
532 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive
energirådgivning, ligger Avesta på - 453 tkr, Fagersta på +1 457 tkr samt
Norberg på - 147 tkr. Nämnden beräknar för helåret ett överskott på c:a
300 tkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
den 10 oktober 2017, § 75
Delårsrapport för augusti 2017

Kopia till:
Akten
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 141

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för Västmanland-Dalarnas
lönenämnd per den 31 augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0008

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslut 2017-08-31 Västmanland-Dalarnas lönenämnd har
sammanställts. I prognosen för hela året beräknas resultatet till 0 mot
upprättad budget.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut för Västmanland- Dalarna Lönenämnd 2017-08-31
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 26
september 2017, § 17

Kopia till:
Akten
Västmanland- Dalarna Lönenämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 142

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för Norra Västmanlands
utbildningsförbund per den 31 augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0391

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Prognosen visar ett underskott på totalt 2,3 mkr. Underskottet avser SFIverksamheten. Övrig verksamhet redovisar budget i balans. Periodens
resultat visar ett överskott på totalt 1,4 mkr inklusive SFI. Exklusive SFI
blir överskottet 3,6 mkr. Periodens resultat påverkas positivt av
förändringen av semesterlöneskulden. För helåret prognostiseras en ökad
kostnad, medan det för perioden redovisas en minskad kostnad. I
periodens resultat ingår även en del riktade statsbidrag av
engångskaraktär.

Beslutsunderlag
Delårsrapport från Norra Västmanlands utbildningsförbund per den 31
augusti 2017

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands utbildningsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 143

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund per den 31 augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0393

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Förbundet har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets
början 3 021 tkr. Efter beslut från förbundets medlemskommuner skall
eget kapital som överstiger 7 % av balansomslutningen för föregående
verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna. Verksamhetens
intäkter den 31 augusti ligger totalt 599 tkr högre än budget. Exklusive
högre intäkter från medlemskommunerna för att täcka
pensionskostnadsökningen är förbundets intäkter 231 tkr lägre än
budget.
Följande poster är exempel på avvikelser från budget:
• Försäljning av verksamheter och entreprenader (externutbildning mm)
206 tkr lägre än budget.
• Taxor och avgifter (automatlarm mm) 62 tkr lägre än budget.
• Intäkter från restvärderäddning och vägsanering 63 tkr högre än
budget.
Verksamhetens kostnader är totalt 616 tkr högre än budget. Följande
poster är exempel på avvikelser från budget:
• Förbundets pensionskostnader är 830 tkr högre än den budget som
gjordes inför 2017 utifrån KPA:s prognos.
• Personalkostnaderna är 194 tkr lägre än budget bland annat på grund
av vakanta heltidstjänster samt underbemanning av räddningspersonal i
beredskap i Fagersta.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Kopia till:
Akten
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 144

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Delårsrapport för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund per den 31 augusti 2017
Dnr NBGK 2017/0392

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsrapporten per den 31 augusti med
resultatprognos per den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Årets verksamhet visar ett prognosticerat resultat före
bokslutsdispositioner på 1,1 mkr. Efter ianspråktagande ur
resultatutjämningsfonder vatten och avlopp uppgår det justerade
resultatet till drygt 1,9 mkr. Genom återbetalning både till Fagersta till
och Norbergs kommun 0,9 mkr till vardera.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 31 augusti med resultatprognos per den 31
december 2017

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 145

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Organisationsförändring under kommunstyrelsen
Dnr NBGK 2017/0326
Kent Persson (V), Pratima Åslund (V), Fredrik Johansson (V), Jimmy
Koivisto (V), Karin Hurtig (V), Lisa Bäckman (V) och Jon Ashbourne
(V) deltar inte i beslutet.

Beslut
1. Ansvaret för bibliotek, Unkan och Teaterbiografen förs över från
barn- och utbildningsutskottet till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet från den 1 januari 2018.
2. Kommunstyrelsens reglemente revideras i enlighet med denna
organisationsförändring.
3. Resurserna för ovan nämnda verksamheter, 6,2 mkr år 2018, förs
över från barn- och utbildningsutskottet till demokrati- och
samhällsutvecklingsutskottet från den 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S), Johanna Odö (S), Olle Rahm (S) och Christer Wallin
(S) har lämnat in en skrivelse där de föreslår att ansvaret för biblioteket,
fritidsgården och teaterbiografen flyttas från barn- och
utbildningsutskottet till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 106
Skrivelse från Socialdemokraterna
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 30 augusti och 6 september
2017, § 58

Kopia till:
Akten
Barn- och utbildningsutskottet
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 146

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr NBGK 2017/0386

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen att
gälla från och med den 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Med anledningen till föreslagen organisationsförändring av utskotten
måste kommunstyrelsens reglemente också revideras. Mindre språkliga
ändringar har också gjorts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober, § 107
Kommunstyrelsens reglemente

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 147

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Årsredovisning 2016 för Thorshammars Werkstad
AB
Dnr 2017/0277
Sten Nordström (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB
årsredovisning för år 2016.

Sammanfattning av ärendet
Thorshammars Werkstads AB har lämnat en årsredovisning för år 2016.
Årets resultat är 1 150 kronor.
Verksamheten i anläggningen har bestått av visning för bokade grupper
till största del. Under året drabbades byggnaden av omfattande
skadegörelse på de nyrenoverade fönstren. Drygt 50 glasrutor hade
krossats och ett stort antal fönsterbågar fick genomgå reparation. Trots
stora insatser från polisen lyckades man inte hitta den/de skyldiga.
Tillsammans med länsstyrelsen har diskussioner förts hur
sprickbildningar på gjuteridelen kan stoppas. Olika former av
förstärkning av grunden har diskuterats. Byggnadsvårdsmedel kan sökas
för detta då byggnaden är förklarad som byggnadsminne.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 108
Årsredovisning 2016 för Thorshammars Werkstad AB

Kopia till:
Akten
Thorshammars Werkstad AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 148

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Årsredovisning 2016 för Norbergs Järnväg AB
Dnr NBGK 2017/0289
Sten Nordström (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Norbergs Järnvägs årsredovisning för år
2016.

Sammanfattning av ärendet
Bolaget ska genom avtal med Trafikverket överta
infrastrukturförvaltningen av spåret mellan Snyten och Kärrgruvan och
anslutande spår i området att användas till gods- och museitrafik.
Förhandlingar har skett med Trafikverket om arrendeavtal och övriga
avtal knutna till järnvägsspåret. Arbetet har pågått under hela 2016 och
slutliga avtal blev tecknade 2017. Genom tillmötesgående från
Trafikverket har en del av det statliga bidraget till upprustning av spåret
utbetalats som ett förskott redan under 2016. Detta har möjliggjort att
inköp kunde ske av begagnade slipers från Skåne. Bolagets resultat för år
2016 är en förlust med 8 500 kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 109
Årsredovisning 2016 för Norbergs Järnväg AB

Kopia till:
Akten
Norbergs Järnväg AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 149

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Avtal om kollektivtrafik i Västmanland
Dnr NBGK 2017/0279

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om kollektivtrafik i
Västmanlands län.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare avtal om kollektivtrafiken i länet trädde ikraft den 1 jan 2012 i
samband med den nya kollektivtrafiklagen. Avtalet hade en skrivning
som innebar att vid en eventuell regionbildning så skulle avtalet upphöra
per automatik. Under våren 2017 har därför avtalet uppdaterats och till
vissa delar förtydligats. Avtalets skrivningar och slutliga innehåll har
beretts och godkänts av den Strategiska regionala beredningen vid dess
möte den 2 juni 2017.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 121
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 20 september 2017, § 64
Avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland och länets
kommuner

Kopia till:
Akten
Region Västmanland

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 150

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Revidering av plan- och bygglovstaxa
Dnr NBGK 2017/0330

Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagna ändringar i tabell 23 i plan- och
bygglovstaxan avseende nybyggnadskartor.

Sammanfattning av ärendet
Vid handläggning av bygglov krävs i princip alltid att en nybyggnadskarta
upprättas. Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd har tagit
fram förslag till ändrad taxa för nybyggnadskartor. Förslaget innebär att
det ”kontrollerade utdraget ur baskartan” tas bort. Denna karta ersätts av
den nya ”Förenklade nybyggnadskartan” vilken innehåller viss mindre
information än den nuvarande versionen. Priset är därför sänkt.
Förslaget ger en kvalitetshöjning samt bidrar till en rationellare
handläggning av bygglov.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
den 5 september 2017, § 68
Tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2017

Kopia till:
Akten
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 151

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Avgift för tillsyn av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare
Dnr NBGK 2017/0302

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny årlig avgift med 1700 kronor med
ikraftträdande den 1 januari 2018 för tillsyn av försäljning av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare.

Sammanfattning av ärendet
Den 17 maj 2017 beslutade riksdagen en ny lag om e-cigaretter och
påfyllningsbehållare. Den nya lagen började gälla från och med 2017-0701. Norbergs kommun behöver med anledning av detta införa en ny
avgift för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Yrkanden
Eva Pålsson (S) föreslår att avgiften ska gälla från den 1 januari 2018 för
att beslutet ska hinna vinna laga kraft.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Eva Pålsson (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 116
Protokollsutdrag från socialutskottet den 22 augusti 2017, § 185
Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017

Kopia till:
Akten
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 152

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1
och 2
Dnr NBGK 2017/0102

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna avseende ej verkställda
beslut som lämnats till inspektionen för vård och omsorg IVO samt
kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet har redovisat biståndsbeslut enligt SoL och LSS för
kvartal 1 och 2 som ej verkställts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 118
Protokollsutdrag från socialutskottet den 20 juni 2017, § 149
Protokollsutdrag från socialutskottet den 22 augusti 2017, § 187
Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2017
Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2017
Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Rapportering till Kommunfullmäktige av icke verkställda beslut

Kopia till:
Akten
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 153

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Köp av fastigheten Norbergsby 16:23
Dnr NBGK 2017/0357

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Norbergs kommun köper del av
fastigheten Norbergsby 16:23 enligt föreslaget avtal och karta.

Sammanfattning av ärendet
För att kommunen ska kunna nyttja marken på fastigheten Norbergsby
16:23, där busstorget är, behöver kommunen köpa del av den från
nuvarande ägare. Överenskommet pris är 1 krona.

Yrkanden
Putte Dahlström (PNF) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Putte Dahlströms (PNF) och
Åsa Erikssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober, § 123
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 20 september 2017, § 74
Överenskommelse om fastighetsreglering med kartbilaga

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 154

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Upplåtelse av fastigheten Tinget 7
Dnr NBGK 2017/0335

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslaget nyttjanderättsavtal gällande
del av fastigheten Tinget 7.

Sammanfattning av ärendet
Ägarna till Elsa Andersons konditori är intresserade av att nyttja ett
område om 120 kvm av kommunens fastighet Tinget 7 för
varutransporter och eventuell personalparkering. Då avtalet önskas löpa
över flera år kan inte beslutet fattas på delegation.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, § 124
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 20 september 2017, § 73
Nyttjanderättsavtal del av Tinget 7

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands ekonominämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 155

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Sammanträdesplan 2018
Dnr NBGK 2017/0334

Beslut
Kommunfullmäktige sammanträder klockan 17:30 i kommunhusets
sessionssal följande datum under 2018:
Den 29 januari
Den 12 mars
Den 23 april, klockan 16:00
Den 11 juni
Den 27 augusti
Den 15 oktober
Den 19 november
Den 17 december

Sammanfattning av ärendet
Kommunsekreteraren har upprättat förslag till sammanträdesplan för
2018. I sammanträdesplanen har möjligaste hänsyn tagits till budgetåret,
helgdagar och skollov.

Yrkanden
Gunilla Persson (S) föreslår att sammanträdet den 23 april börjar 16:00.

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

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2018

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 156

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Val till kommunstyrelsen efter Annika Hedberg
Roth (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
Malin Ström (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige förrättar val efter nästa
allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Annika Hedberg Roth (S) har valts till ledamot i kommunstyrelsen efter
att Åsa Eriksson (S) entledigats från densamma. Frågan om ny ersättare
bordlades vid kommunfullmäktiges förra sammanträde.

Yrkanden
Eva Pålsson (S) föreslår Malin Ström (S) som ersättare i
kommunstyrelsen.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Eva Pålssons (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Löneförvaltningen
Valpärmen
Malin Ström

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 157

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Val till valnämnden efter Stefan Vestling (-)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Stefan Vestling (-) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
valnämnden.
2. Åsa-Lena Vestling (SD) väljs till ledamot i valnämnden till det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige förrättar val efter nästa
allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Vestling (-) har begärt att entledigas från sitt uppdrag i
valnämnden, fyllnadsval ska därför göras.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande
Nominering av Åsa-Lena Vestling (SD)

Kopia till:
Akten
Löneförvaltningen
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 158

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Val av representant i ägarrådet för Inera AB
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
Johanna Odö (S) väljs till representant i ägarrådet för Norbergs kommun
i Inera AB till det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter
nästa allmänna val förrättar nya val.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun blev i juni delägare i Inera AB, med anledningen av
detta behöver en representant till ägarrådet utses.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår Johanna Odö (S).

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Löneförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 159

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Motion om garanti för motionärer att vara mer
delaktiga i beslutsgången
Dnr NBGK 2017/0361

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion om att stärka
motionärers roll genom att låta den som lämnat en motion få närvarooch yttranderätt när motionen tas upp i berörd styrelse, nämnd eller
utskott.
Motionens beslutsförslag är:
1. Att det införs som garanti att minst en aktuell motionär har närvarooch yttranderätt vid behandlingen av motionen ifråga i kommunens
nämnder och utskott.
2. Att det införs som garanti att minst en aktuell motionär har närvarooch yttranderätt vid hanteringen av motionen ifråga i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion om garanti för motionärer att vara mer delaktiga i beslutsgången

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

45(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 160

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Motion om solpaneler på kommunala byggnader i
Norbergs kommun
Dnr NBGK 2017/0381

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att
kommunen utreder möjligheten att sätta upp solpaneler på kommunala
fastigheter för att minska elkostnaderna och få miljövinster.
Motionens beslutsförslag är:
1. Utreda förutsättningar och möjligheter att införskaffa solpaneler till de
kommunala fastigheterna
2. Utreda kostnaderna och vinsterna för/med att införskaffa solpaneler
till de kommunala fastigheterna.
3. Utreda om det finns befintliga projekt där kommuner införskaffat
solpaneler och som man kan dra lärdom av.

Beslutsunderlag
Motion om solpaneler på kommunala byggnader i Norbergs kommun

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

46(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 161

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Motion om valby inför allmänna valet 2018 i
Norbergs kommun
Dnr NBGK 2017/0380

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion om att samla partierna i
ett gemensamt valtält inför det allmänna valet. Bakgrunden är att en del
väljare kan känna sig obekväma med att besöka en enskild valstuga samt
att det gör att man kan slippa diskussioner mellan partierna.
Motionens beslutsförslag är:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hitta lämplig plats för ett enda
stort valtält inför valet 2018. Samt utreda kostnaderna för att samla alla
partier under samma ”tak”.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hitta lämplig plats för alla partier
att ställa upp sina valstugor valet 2018.
3. Om detta ej är genomförbart till valet 2018, införs detta senast till
valet 2022.

Beslutsunderlag
Motion om valby inför allmänna valet 2018 i Norbergs kommun

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

47(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 162

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Motion om att förse kommunens bilar med
alkolås
Dnr NBGK 2017/0394

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat in en motion om att förebygga
olyckor genom att förse alla kommunens fordon med alkolås.
Motionens beslutsförslag är:
1. Att kommunfullmäktige ger berörd nämnd att ta fram lista över alla
kommunägda fordon som idag saknar alkolås.
2. Att kommunfullmäktige ger berörd nämnd ta fram kostnader för att
förse kommunens äldre fordon med alkolås
3. Att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att förse
kommunägda fordon med alkolås
4. Att Norbergs kommun vid inköp av nya fordon alltid förser dessa
med alkolås

Beslutsunderlag
Motion om att förse kommunens bilar med alkolås

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

48(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 163

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Motion angående skyltning till besöksmål och
liknande
Dnr NBGK 2017/0379

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion om att viss skyltning i
kommunen är felaktig eller saknas helt.
Motionens beslutsförslag är:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta vederbörliga
kontakter för att ordna så att skyltningen till våra besöksmål och dylikt
blir så aktuella som möjligt. Kommunstyrelsen skaffar rutiner för att se
till att skyltningen i fortsättningen alltid är så aktuell som möjligt.

Beslutsunderlag
Motion angående skyltning till besöksmål och liknande

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

49(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 164

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Motion om att tillsätta en grupp som bereder ett
svar till regeringen angående Bjurfors önskan om
att byta kommun
Dnr NBGK 2017/0410

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunstyrelsen utser en grupp med representanter från alla partier i
fullmäktige som förbereder ett yttrande till regeringen gällande
Bjurforsbornas önskan om att byta kommun.

Beslutsunderlag
Motion om att tillsätta en grupp som bereder ett svar till regeringen
angående Bjurfors önskan om att byta kommun

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

50(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 165

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Beslut om motion om att öka andelen ekologisk
skolmat
Dnr NBGK 2017/0193

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att
återkomma med förslag på finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Pieternella Van Beek (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige
gällande att öka andelen ekologisk mat i skolan. Barn- och
utbildningsutskottet har yttrat sig i ärendet och föreslår att motionen
bifalls då det finns nationella mål om att öka andelen ekologiska
livsmedel till 60 % år 2030.
Om målet 30 % ska kunna uppnås behövs uppskattningsvis, utifrån
nuvarande förutsättningar, 600 000 kr tillföras till kostorganisationens
budget per år. Om målet 60 % ska kunna uppnås behövs ökade anslag på
1 500 000 kr. Detta kan göras stegvis. Ansvaret fördelas mellan olika
aktörer, upphandlingsenheten måste genomföra en bra upphandling på
området medan kostchef ansvarar för att användning av ekologiska
produkter.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) föreslår att motionen återremitteras till
kommunstyrelsen för att återkomma med förslag på finansiering.
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår bifall till Åsa Erikssons (S) förslag.
Kent Persson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om frågan ska avgöras idag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

51(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Beslutsunderlag
Motion om att öka andelen ekologisk skolmat
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 8 maj 2017, § 64
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottet den 18 september
2017, § 73
Tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober, § 129

Kopia till:
Akten
Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

52(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 166

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Beslut om motion om att möjliggöra ökat
träbyggande
Dnr 2015.0144.910

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att beslutsförslag 2 i motionen stryks.
Motionens beslutsförslag 1 är sedan tidigare bifallet och står kvar som
bifallen.

Sammanfattning av ärendet
Annika Hedberg-Roth (S), Elizabeth Pettersson (S), Tove Winqvist (S)
och Åsa Eriksson (S) lämnade den 11 maj 2015 in en motion gällande att
möjliggöra ökat byggande i trä. Ärendet remitterades till Norra
Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) och V-Dala miljö- och
byggnadsnämnd. Därefter behandlades ärendet i kommunstyrelsen och
slutligen kommunfullmäktige den 7 mars 2016 där den första
förslagssatsen bifölls medan den andra förslagssatsen återremitterades till
kommunstyrelsen för förtydligande. Kommunstyrelsen beslutade den 12
april 2016 att tillfråga NVK om en omformulering av förslagssats nr 2 i
motionen så att den är möjlig att utvärdera. NVK har behandlat ärendet
vid sammanträde den 22 september och föreslår där till Norbergs
kommun att motionen återremitteras till förslagsställaren för
klargörande. Kommunstyrelsen fattade samma beslut den 14 november
2016. Motionärerna har nu återkommit med förslag på att beslutspunkt 2
stryks.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober, § 132
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 november 2016, § 174
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 26 oktober 2016, § 111
Protokollsutdrag från direktionen för NVK den 22 september 2016, §
212
Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2016
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 12 april 2016, § 42
Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2016
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 7 mars 2016, § 33
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 december 2015, § 194
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 25 november 2015, § 137
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
den 13 oktober 2015, § 81
Protokollsutdrag från direktionen för NVK den 27 augusti 2015, § 177

Justerare

Utdragsbestyrkande

53(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2015
Motion om att möjliggöra ökat träbyggande

Kopia till:
Akten
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

54(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 167

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Motioner och medborgarförslag under beredning
Dnr NBGK 2017/0356

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och de föreslagna
åtgärderna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två
gånger per år redovisa motioner och medborgarförslag under beredning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 20 september 2017, § 72
Sammanställning av motioner och medborgarförslag under beredning

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

55(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 168

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Interpellation till barn- och utbildningsutskottets
ordförande om studievägledare, premier för goda
studieresultat, kostnader för måltider för personal
samt luftkvaliteten i skolorna
Dnr NBGK 2017/0382

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Interpellationen förklaras besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna genom Åsa-Lena Vestling (SD) har lämnat en
interpellation till barn- och utbildningsutskottets ordförande om
studievägledare, premier för goda studieresultat, kostnader för måltider
för personal samt luftkvaliteten i skolorna. Barn- och
utbildningsutskottets ordförande Tove Winqvist (S) befinner sig
utomlands och kan därför inte kunna besvara interpellationen vid dagens
sammanträde. Karin Hurtig (V), vice ordförande i barn- och
utbildningsutskottet besvarar interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation till barn- och utbildningsutskottets ordförande om
studievägledare, premier för goda studieresultat, kostnader för måltider
för personal samt luftkvaliteten i skolorna

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

56(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 169

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Information från samverkansorganen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Stig Bergman (V), ordförande i Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK), informerar om hur förbundet arbetar
med att prioritera investeringar. Han informerar vidare om att Fagersta
kommun beslutat om att starta ett fastighetsbolag, vilket kommer att få
effekter för NVK. Bygget av idrottshallen går enligt plan både budgetoch tidsmässigt.
Henning Bask (S) berättar om Vafab kommunalförbunds
delårsuppföljning, prognosticerat resultat är 27 mkr för år 2017.
Avfallstaxan föreslås oförändrad inför år 2018. Norra Västmanlands
utbildningsförbund ser över sin förbundsordning och kommer lämna ett
förslag till ägarkommunerna.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

57(58)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 170

Sammanträdesdatum
2017-11-06

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Protokoll, skrivelser och ärenden för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2017

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

58(58)

