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Sammanträdesdatum
2017-09-25

Plats och tid

Kommunhusets sessionssal, klockan 17:30-19:23

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande
Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S),
Gunilla Persson (S), Lisa Bäckman (V), Linnéa Landerstedt (S),
Putte Dahlström (PNF), Mats Johansson (M), Tove Winqvist (S),
Fredrik Johansson (V), Stefan Vestling (-), Agneta Wennerström
(C), Annika Hedberg Roth (S), Pratima Åslund (V), Olle Rahm
(S), Lars Gustavsson (PNF), Elizabeth Pettersson (S), MarieLouise Murray (L), Henrik Dömstedt (V), Åsa-Lena Vestling
(SD), Eva Pålsson (S), Pieternella van Beek (MP), Jimmy
Koivisto (V), Torsten Jansson (S), Arne Pettersson (S), Jon
Ashbourne (V)

Justeringsdatum

2017-09-29

Underskrifter

Sekreterare

§§ 93-124
Sara Dahlin

Ordförande

Sten Nordström (S)
Justerare

Agneta Wennerström (C)
Pratima Åslund (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-09-25

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-29

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sara Dahlin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-22

Sammanträdesprotokoll
Kommfullmäktige

Justerare

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Närvarande ersättare

Stig Bergman (V), Christer Hedberg (PNF)

Övriga närvarande

Sara Dahlin, kommunsekreterare
Hannu Högberg, kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2017-09-25

Innehållsförteckning
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118

Justerare

Val av justerare
5
Godkännande av dagordningen
6
Medborgarförslag – Bättre kvalitet på den mat som serveras
brukarna som har hemtjänst
7
Medborgarförslag – Inglasad turistinformation i trälave
8
Medborgarförslag – Kolonilotter
9
Hantering av medborgarförslag om broddar
10
Hantering av medborgarförslag om cirkulationsplats på väg 68
11
Hantering av medborgarförslag om att bygga en Boviera
12
Taxa för Norbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar från och med 2017-11-01,
anläggningsavgifter
14
Taxa för Norbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar från och med 2017-11-01, brukningsavgifter
16
Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter om arkivvård
17
Val av ordförande för kommunstyrelsen efter Åsa Eriksson (S)
19
Val till kommunstyrelsen efter Åsa Eriksson (S)
20
Val av ledamot i Västmanland-Dalarnas lönenämnd efter Åsa
Eriksson (S)
21
Val av ledamot till Strategisk regional beredning efter Åsa
Eriksson (S)
22
Val av ledamot i styrelsen för Västmanlands kommuner efter Åsa
Eriksson (S)
23
Val av representant till Mälardalsrådet efter Åsa Eriksson (S) 24
Val av representant till Kommuninvest efter Åsa Eriksson (S) 25
Val av röstombud till Norbergs Järnvägsbolag efter Åsa Eriksson
(S)
26
Val till kommunstyrelsen efter Jimmy Fredriksson (S)
27
Val till valberedningen efter Lars Persson (PNF)
28
Val till valnämnden efter Heikki Kärpälä (SD)
29
Val efter Fredrik Johansson (V) och Jon Ashbourne (V) till
kommunstyrelsen
30
Val till valberedningen efter Stefan Vestling (-)
31
Motion från Putte Dahlström (PNF) om utvärdering av politisk
organisation
32
Motion från Putte Dahlström (PNF) – Fritidscheck till barn och
ungdomar
33

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-09-25

§ 119 Beslut om motion från Lars Gustavsson (PNF) om kraftledning
på Skallberget
34
§ 120 Beslut om motion från (V) om utredning av utvidgat samarbete
gällande NVK och NVU
35
§ 121 Enkel fråga från Putte Dahlström (PNF) om varför fullmäktige
inte informerades om förändringar på NVU
37
§ 122 Enkel fråga från Eva Pålsson (S) om regeringens budgetförslag
kommer påverka Norbergs kommun
38
§ 123 Information från samverkansorganen
39
§ 124 Anmälningsärenden
40

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Agneta Wennerström (C) och Pratima Åslund
(V) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Elizabeth
Pettersson (S) och Lars Gustavsson (PNF) utses som ersättare för
justerarna. Protokollsjustering sker den 29 september klockan 16:00 hos
kommunsekreteraren.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Godkännande av dagordningen
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med de gjorda
ändringarna.

Sammanfattning av ärendet
Ärendena Val av representant till Länsdelsamrådet kollektivtrafik efter
Åsa Eriksson (S), Val av representant till integrationsrådet efter Åsa
Eriksson (S), Val av representant till miljö- och klimatrådet efter Åsa
Eriksson (S) samt Val av röstombud till Thorshammars Werkstads AB
stryks från dagordningen. Ärendena Motion från Putte Dahlström (PNF)
om utvärdering av politisk organisation, val till valberedningen efter
Stefan Vestling (-), Val till kommunstyrelsen efter Fredrik Johansson (V),
enkel fråga från Putte Dahlström om varför fullmäktige inte
informerades om personalförändringar inom NVU samt enkel fråga från
Eva Pålsson (S) om Norbergs kommun påverkas av regeringens
budgetförslag läggs till dagordningen.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Medborgarförslag – Bättre kvalitet på den mat
som serveras brukarna som har hemtjänst
Dnr NBGK 2017/0270

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson och Lennart Skansfors har lämnat den 13 juli 2017
lämnat in ett medborgarförslag där de föreslår att kommunen ska vidta
åtgärder som säkerställer att de som har hemstjänst men som bor kvar i
sitt hem ska få sin mat från kommunens kök på Björkängen, istället för
som idag där hemtjänsten köper kalla lådor från lokala matvarubutiker.
Vid sammanträdet föredrar Lennart Skansfors sitt förslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Bättre kvalitet på den mat som serveras brukarna
som har hemtjänst

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 96

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Medborgarförslag – Inglasad turistinformation i
trälave
Dnr NBGK 2017/0271

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inga-Stina Hesselius har den 13 juli 2017 lämnat ett medborgarförslag
om att den trälave som stått uppställd på torget under sommarens
tävlingar ska stå kvar året runt, med inglasad underdel innehållande
turistinformation.
Vid sammanträdet föredrar Inga-Stina Hesselius sitt förslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Inglasad turistinformation i trälave

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Medborgarförslag – Kolonilotter
Dnr NBGK 2017/0313

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ellard har den 29 augusti lämnat ett medborgarförslag där hon
föreslår att kolonilotter anläggs i Norbergs närhet, eventuellt i det
framtida området.
Vid sammanträdet föredrar Birgitta Ellard sitt förslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Kolonilotter

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Hantering av medborgarförslag om broddar
Dnr 2016.0124.914

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
önskemålet redan är tillgodosett.

Sammanfattning av ärendet
Pensionärsföreningarna i Norberg inkom under våren 2016 med ett
medborgarförslag om att kommunen ska ge pensionärerna gratis
halkskydd, broddar för att minimera halkolyckor när det är vinterväglag.
Förslaget genomfördes genom att Lions Club i Norberg bekostade
halkskydden och kommunen stod för lokaler där utlämning av dessa
skedde. Lions Club har meddelat att de kommer dela ut halkskydd även
kommande vinter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj
Medborgarförslag från pensionärsföreningarna om utdelning av broddar
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 juni 2017, § 80

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Hantering av medborgarförslag om
cirkulationsplats på väg 68
Dnr NBGK 2017/0136

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Liane Blom med förslag att en
cirkulationsplats anläggs i korsningen mellan riksväg 68/69 och väg 256.
Förslagsställaren lyfter fram den trafikfarliga situation som uppstår i
samband med vänstersväng in mot väg 256, särskilt vid tider när det är
tät trafik.
Kommunen delar de synpunkter som förslagsställaren lägger fram, och
kommer vidarebefordra dessa till Trafikverket för att ytterliga
understryka vikten av att vidta åtgärder.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om cirkulationsplats på väg 68
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 8 maj 2017, § 35
Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 juni 2017, § 81

Kopia till:
Akten
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Hantering av medborgarförslag om att bygga en
Boviera
Dnr NBGK 2016/0025

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson och Lennart Skansfors har framställt ett
medborgarförslag som förordar byggande av ett äldreboende av typen
”Boviera”, någonstans i Norberg, helst med utsikt mot sjön Noren.
Boviera är ett varumärke för en typ av äldreboende som har en
gemensam överglasad och klimatreglerad gård.
Ärendet har remitterats till Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd för beredning. Nämnden bedömer att föreslagen plats
inte är lämplig utan en detaljplaneändring, varför medborgarförslaget ska
avslås.
Vid sammanträdet deltar Lennart Skansfors och diskuterar sitt förslag.

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

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Åsa Erikssons (S) och Kent
Perssons (V) förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Reservationer
Stefan Vestling (-) reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-09-25

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att bygga en Boviera
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 23 januari 2017, § 3
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
den 9 maj 2017, § 41
Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 juni 2017, § 83

Kopia till:
Akten
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Taxa för Norbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar från och med 2017-11-01,
anläggningsavgifter
Dnr NBGK 2017/0280

Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av anläggningsavgifter i
taxa för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, att
gälla från och med 2017-11-01 i enlighet med förbundsekonomens
skrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslår att Norbergs
kommuns va-taxa justeras från och med 2017-10-01 motsvande
kostnadsökningarna enligt kommunens planeringsförutsättningar med
2,93 %. Då kommunfullmäktiges protokoll inte kommer hinna vinna
laga kraft till den 1 oktober har kommunstyrelsen föreslagit att taxan
ändras från 1 november.

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

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

Reservationer
Putte Dahlström (PNF) och Lars Gustavsson (PNF) reserverar sig mot
beslutet med motiveringen: ”Beslutsunderlaget från NVK är otydligt och
det saknar tydliga motiveringar till varför taxan just ska höjas med 2,93%.
Den muntliga förklaringen av framräkningsmodellen bringade inte heller
någon klarhet. Vår uppfattning är att hela frågan om taxorna, dvs §§ 101102 borde ha återremitterats men vi förstår samtidigt att tidspress
omöjliggjort ett sådant förfaringssätt.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-09-25

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från direktionen för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund den 15 juni 2017, § 131
Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2017
Ordförandebeslut daterat den 20 september 2017

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Taxa för Norbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar från och med 2017-11-01,
brukningsavgifter
Dnr NBGK 2017/0280

Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av anläggningsavgifter i
taxa för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, att
gälla från och med 2017-11-01 i enlighet med förbundsekonomens
skrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund föreslår att Norbergs
kommuns va-taxa justeras från och med 2017-10-01 motsvande
kostnadsökningarna enligt kommunens planeringsförutsättningar med
2,93 %. Då kommunfullmäktiges protokoll inte kommer hinna vinna
laga kraft till den 1 oktober har kommunstyrelsen föreslagit att taxan
ändras från 1 november.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från direktionen för Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund den 15 juni 2017, § 131
Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2017
Ordförandebeslut daterat den 20 september 2017

Kopia till:
Akten
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter
om arkivvård
Dnr NBGK 2017/0186

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar anta ”Riktlinjer för hantering av arkiv”
och ”Föreskrifter om arkivvård”
2. Kommunfullmäktige upphäver befintligt arkivreglemente beslutad av
KF 1998-12-14, § 138.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommuns nuvarande arkivreglemente är från 1998 och
behöver uppdateras för att följa de nya rekommendationerna gällande
riktlinjer för arkiv i kommuner som har utfärdats av Riksarkivet och
Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering i offentlig förvaltning
har förändrats snabbt. Stor del av information hanteras och lagras i olika
verksamhetssystem. En av de främsta utmaningarna är att säkerställa ett
långsiktigt bevarande och att den information som bevaras kan hanteras,
lagras och återsökas på ett säkert och effektivt sätt.
Hur lagstiftningen ska tillämpas och hur arkivhanteringen ska organiseras
på ett ändamålsenligt sätt är också aktuella frågor. Norbergs kommun
behöver ändamålsenliga regelverk som tydliggör ansvarsfördelning och
tydligare konkretiserar arkivlagens (1990:782) krav.
Föreslagna riktlinjer innehåller bestämmelser om ansvarsfördelning,
hantering av arkiv vid organisationsförändringar, gallring och om vissa
uppgifter som inte på annat sätt tydligt reglerats. Riktlinjerna
kompletteras med föreskrifter om arkivvården som fullmäktige enligt
arkivlagens § 16 får meddela.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-09-25

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet den 10 maj 2017, § 43
Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2017
Riktlinjer för hantering av arkiv
Föreskrifter om arkivvård
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 juni 2017, § 85

Kopia till:
Akten
Arkivarie

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val av ordförande för kommunstyrelsen efter Åsa
Eriksson (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Åsa Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande för
kommunstyrelsen från och med den 9 oktober 2017.
2. Johanna Odö (S) väljs till ordförande för kommunstyrelsen från och
med den 9 oktober 2017 till dess att kommunfullmäktige förrättar nya
val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ordförande för kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Johanna Odö (S).

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Åsa Eriksson
Johanna Odö
Löneförvaltningen
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val till kommunstyrelsen efter Åsa Eriksson (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Åsa Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. Annika Hedberg Roth (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
3. Annika Hedberg Roth (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsen till dess
att kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val
4. Frågan om ny ersättare i kommunstyrelsen bordläggs till kommande
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Annika Hedberg Roth (S).

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Åsa Eriksson
Annika Hedberg Roth
Löneförvaltningen
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val av ledamot i Västmanland-Dalarnas
lönenämnd efter Åsa Eriksson (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Åsa Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Västmanland-Dalarnas lönenämnd.
2. Johanna Odö (S) väljs till ledamot i Västmanland-Dalarnas lönenämnd
till dess att kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna
val.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Västmanland-Dalarnas lönenämnd. Fyllnadsval ska därför
göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Johanna Odö (S).

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Åsa Eriksson
Johanna Odö
Löneförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val av ledamot till Strategisk regional beredning
efter Åsa Eriksson (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Åsa Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Strategisk
regional beredning.
2. Johanna Odö (S) väljs till ledamot i Strategisk regional beredning till
dess att kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i Strategisk regional beredning. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Johanna Odö (S).

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Åsa Eriksson
Johanna Odö
Löneförvaltningen
Region Västmanland

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val av ledamot i styrelsen för Västmanlands
kommuner efter Åsa Eriksson (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Åsa Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen
för Västmanlands kommuner.
2. Johanna Odö (S) väljs till ledamot i styrelsen för Västmanlands
kommuner till dess att kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa
allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i styrelsen för Västmanlands kommuner. Fyllnadsval ska därför
göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Johanna Odö (S).

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Åsa Eriksson
Johanna Odö
Löneförvaltningen
Region Västmanland

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 109

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val av representant till Mälardalsrådet efter Åsa
Eriksson (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Åsa Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som representant till
Mälardalsrådet.
2. Johanna Odö (S) väljs till representant till Mälardalsrådet till dess att
kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
representant i Mälardalsrådet. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Johanna Odö (S).

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Åsa Eriksson
Johanna Odö
Löneförvaltningen
Mälardalsrådet

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 110

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val av representant till Kommuninvest efter Åsa
Eriksson (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Åsa Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som representant till
Kommuninvest.
2. Johanna Odö (S) väljs till representant till Kommuninvest till dess att
kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
representant till Kommuninvest. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Johanna Odö (S).

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Åsa Eriksson
Johanna Odö
Löneförvaltningen
Kommuninvest

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 111

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val av röstombud till Norbergs Järnvägsbolag
efter Åsa Eriksson (S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Åsa Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som röstombud till
Norbergs Järnvägsbolag.
2. Johanna Odö (S) väljs till röstombud till Norbergs Järnvägsbolag till
dess att kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
röstombud till Norbergs Järnvägsbolag. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår Johanna Odö (S).

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Åsa Eriksson
Johanna Odö
Löneförvaltningen
Norbergs Järnvägsbolag

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 112

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val till kommunstyrelsen efter Jimmy Fredriksson
(S)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Jimmy Fredriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. Christer Wallin (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
3. Christer Wallin (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsen till dess att
kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.
4. Jimmy Fredriksson (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till dess att
kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Fredriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Kenneth Östberg (S) föreslår att Christer Wallin (S) väljs till ledamot och
att Jimmy Fredriksson (S) väljs till ersättare.

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Löneförvaltningen
Jimmy Fredriksson
Christer Wallin

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 113

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val till valberedningen efter Lars Persson (PNF)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Lars Persson (PNF) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
valberedningen.
2. Putte Dahlström (PNF) väljs som ersättare i valberedningen till det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nya
val.

Sammanfattning av ärendet
Lars Persson (PNF) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i valberedningen. Fyllnadsval ska därför göras.

Yrkanden
Lars Gustavsson (PNF) föreslår Putte Dahlström (PNF).

Proposition
Ordförande Sten Nordström (S) frågar om Lars Gustavssons (PNF)
förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Löneförvaltningen
Putte Dahlström
Lars Gustavsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 114

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val till valnämnden efter Heikki Kärpälä (SD)
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Heikki Kärpälä (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden.
2. Eddie Lundeqvist (SD) väljs till ersättare i valnämnden till det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa allmänna val
förrättar nya val.

Sammanfattning av ärendet
Heikki Kärpälä (SD) har flyttat från Norberg och är därför inte längre
valbar. Fyllnadsval ska därför förrättas.

Kopia till:
Akten
Valpärmen
Löneförvaltningen
Heikki Kärpälä
Eddie Lundeqvist

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 115

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Val efter Fredrik Johansson (V) och Jon
Ashbourne (V) till kommunstyrelsen
Dnr NBGK 2017/0002

Beslut
1. Jon Ashbourne (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. Fredrik Johansson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
3. Fredrik Johansson (V) väljs till ledamot i kommunstyrelsen till dess att
kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.
4. Jon Ashbourne (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen till dess att
kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna val.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Johansson (V) och Jon Ashbourne (V) har begärt att entledigas
från sina uppdrag som ersättare respektive ledamot i kommunstyrelsen.
Fyllnadsval ska därför förrättas.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Löneförvaltningen
Valpärmen
Fredrik Johansson
Jon Ashbourne

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 116

Sammanträdesdatum
2017-09-25

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

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

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

Yrkanden
Åsa-Lena Vestling (SD) föreslår sig själv.

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

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Kopia till:
Akten
Löneförvaltningen
Valpärmen
Stefan Vestling
Åsa-Lena Vestling

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 117

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Motion från Putte Dahlström (PNF) om
utvärdering av politisk organisation
Dnr NBGK 2017/0344

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion där han föreslår att
nuvarande politisk organisation utvärderas genom en
fullmäktigeberedning.

Beslutsunderlag
Motion från Putte Dahlström (PNF) om utvärdering av politisk
organisation

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 118

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Motion från Putte Dahlström (PNF) –
Fritidscheck till barn och ungdomar
Dnr NBGK 2017/0322

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat in en motion där han föreslår att
Norbergs kommun inför en fritidscheck på 500 kronor, som delas ut till
alla barn och ungdomar i ålder 0-18 år, som är folkbokförda i
kommunen, i augusti. Checken ska kunna användas i valfri medverkande
föreningen senast sista oktober. De belopp som inte löses in läggs i en
pott som föreningarna kan söka medel ur för att utveckla sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Motion från Putte Dahlström (PNF) – Fritidscheck till barn och
ungdomar

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 119

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Beslut om motion från Lars Gustavsson (PNF)
om kraftledning på Skallberget
Dnr 2016.0244.610

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Lars Gustavsson (PNF) har lämnat in en motion om att kraftledningen
som löper över Skallbergets bostadsområde bör grävas ner. Motionen
har skickats på remiss till Västmanland-Dalarnas miljö- och
byggnadsnämnd för yttrande.
Enligt Västmanland Dalarnas miljö- och byggförvaltnings uppgifter
tillhör ledningen Vattenfall Eldistribution AB. Västmanland Dalarnas
miljö- och byggförvaltning har inget emot att ledningen grävs ner. Det är
dock ledningsinnehavaren samt eventuellt tillsynsmyndigheten för
elsäkerhet som kan ge besked om kraftledningen kan grävas ner.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 september 2016, § 114
Motion gällande kraftledning på Skallberget
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
den 9 maj 2017, § 42
Tjänsteskrivelse med kartor daterad den 5 maj 2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 juni 2017, § 82

Kopia till:
Akten
Lars Gustavsson (PNF)

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 120

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Beslut om motion från (V) om utredning av
utvidgat samarbete gällande NVK och NVU
Dnr 2016.0271.910

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt ledningskontoret
att genomföra utredningen med start i januari 2018. Uppdraget ska
återredovisas i samband med budgetberedningen i augusti 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kent Persson (V) och Pratima Åslund (V) lämnade den 26 september
2016 en motion till kommunfullmäktige om att utreda ett utvidgat
samarbete gällande Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
respektive utbildningsförbund. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till september
2017 presentera alternativa lösningar på hur verksamheter inom teknik,
fastighet och gymnasiefrågor ska kunna bedrivas ifall kommunens
samarbetspartners inom dessa områden fattar beslut som skulle inverka
negativt på kommunen.
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att utredningen
påbörjas i januari 2018.

Yrkanden
Kent Persson (V) föreslår ett tillägg till beslutet att ledningskontoret ska
presentera alternativa lösningar enligt motionen till budgetberedningen i
augusti 2018.
Åsa Eriksson (S) föreslår bifall till Kent Perssons (V) förslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Beslutsunderlag
Motion från (V) om utredning av utvidgat samarbete gällande NVK och
NVU
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 september 2016, § 115
Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 juni 2017, § 90

Kopia till:
Akten
Ledningskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 121

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Enkel fråga från Putte Dahlström (PNF) om
varför fullmäktige inte informerades om
förändringar på NVU
Dnr NBGK 2017/0345

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar frågan besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Putte Dahlström (PNF) har lämnat en enkel fråga gällande varför
Norbergs kommunfullmäktige inte informerades vid sammanträdet i juni
om de förändringar som var på gång vid Norra Västmanlands
utbildningsförbund.
Åsa Eriksson (S) svarar att ingen närvarande kan svara på frågan.

Beslutsunderlag
Fråga från Putte Dahlström (PNF) om varför fullmäktige inte
informerades om förändringar på NVU

Kopia till:
Akten
Putte Dahlström

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 122

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Enkel fråga från Eva Pålsson (S) om regeringens
budgetförslag kommer påverka Norbergs
kommun
Dnr NBGK 2017/0347

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar frågan besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Eva Pålsson (S) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande Åsa Eriksson (S) om hur Norbergs kommun påverkas av
regeringens budgetförslag.
Åsa Eriksson (S) svarar ja på frågan.

Beslutsunderlag
Enkel fråga från Eva Pålsson (S) om regeringens budgetförslag kommer
påverka Norbergs kommun

Kopia till:
Akten
Eva Pålsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 123

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Information från samverkansorganen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Annika Hedberg Roth (S) berättar att Norra Västmanlands
Samordningsförbund, som arbetar med personer som har behov av
samordningsstöd mellan olika myndigheter (kommun, landsting,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), utreder om
samordningsförbundet ska bilda ett länsförbund med de övriga två
förbund som finns i länet.
Stig Bergman (V), ordförande i Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK), berättar att Fagersta kommun utreder
frågan om att starta ett fastighetsbolag. Om Fagersta kommun startar ett
sådant kan det komma att påverka NVK. Han berättar vidare om
rekrytering av centrala tjänster i förbundet samt kommenterar den
senaste tidens artiklar i Fagersta-posten.
Linnéa Landerstedt (S) berättar om att Norra Västmanlands
utbildningsförbund håller på att rekrytera en ny utbildningschef.
Förbundet utreder hur de ska kunna arbeta bättre med elever i behov av
särskilt stöd.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 124

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) hälsar alla välkomna till sessionssalen den 6 oktober
klockan 14:00-16:00 där hon bjuder på fika som avslut av sin tid som
kommunalråd.
Kommunfullmäktige informeras om den nya möbleringen i
sessionssalen.

Beslutsunderlag
Engagemangsuppgift per 2017-08-31 borgen för VafabMiljö
Ekonomisk månadsuppföljning juli Norberg
Dom från Mark- och miljööverdomstolen, fråga om prövningstillstånd
för överklagande av tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark
vid Målarberget, mål nr 6441-17

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(40)

