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2013-06-10

Ändring av föredragslistan
Ärende nummer 12 Va-taxa Norbergs kommun, tas upp som ärende 5.
Ärende nummer 13 Renhållningstaxa 2014 Norbergs kommun, tas upp
som ärende 6.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Deltagarlista
Representanter från Norra Västmanlands Utbildningsförbund:
Henning Bask (S), ordförande och Göran Wänglöf, förbundschef.
Representant från Västmanland- Dalarnas Lönenämnd: Solveig
Grönberg, verksamhetsutvecklare
Representant från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund:
Harold Nilsson, förbundschef
Representant från Norra Västmanlands Ekonominämnd:
Karolina Berglund, ekonomichef
Representant från revisionen:
Lillian Källermark, ordförande, Bert Hedberg
Representanter från kommunstyrelsen och allmänna utskottet:
Åsa Eriksson (S) och Staffan Mood, kanslichef
Representanter från barn- och utbildningsutskottet:
Ulf Olofsson (C), ordförande och Ingela Andersson, sektorschef
Representanter från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet:
Elizabeth Pettersson (S), ordförande och Ing-Marie Pettersson Jensen,
sektorschef
Representanter från socialutskottet:
Lennart Skansfors (C), ordförande och Liselotte Eriksson, sektorschef
Mona Boström, Projektledare Regionkommun i Västmanlands län § 49

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Sammanträdesdatum
2013-06-10

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Remiss med anledning av förslag att bilda
regionkommun i Västmanlands län
Dnr 2013.0063.947

Sammanfattning av ärendet
Mona Boström, projektledare för Regionkommun Västmanland, föredrar
ärendet.
Remiss har inkommit från Landstinget Västmanland med anledning av
förslag om att bilda regionkommun i Västmanlands län.
VLT ber kommunen att, genom ställningstagande i kommunfullmäktige,
besvara följande fråga:
Tillstryker kommunen att Landstinget Västmanland ansöker hos
regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det
regionala utvecklinsansvaret enligt ”Lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län” (SFS:2010:630) och därmed också att det i
Västmanland bildas en regionkommun med direktval regionfullmäktige
2014
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2013 § 73 att kommunstyrelsen
föreslår fullmäktige att kommunen beslutar tillstyrka att ansökan görs
enligt landstingets fråga.

Beslutsunderlag
Remiss inkommen den 26 april 2013.
Kommunstyrelsens protokoll den 20 maj 2013 § 73

Beslut
Fullmäktige beslutar att kommunen tillstyrker att ansökan görs enligt
landstingets fråga.

Kopia till:
Landstinget Västmanland+ remiss
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Sammanträdesdatum
2013-06-10

VA-taxa Norbergs kommun
Dnr 2013.0044.346

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) föreslår
justeringar i va-taxan att gälla fr.o.m. 1 oktober 2013.
1. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 % då
denna inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga
självkostnad vidupprättande av förbindelsepunkt.
2. Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 4,7 %.
Den fasta höjs från 4 520 kr till 4 732 per år. Rörliga
förbrukningsavgiften höjs från 25,06 kr till 26,24 kr per m3.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 587 kr till
1 662 kr per år. Tomtyteavgiften höjs från 223 kr till 233 kr per
år och varje påbörjat 100 kvm tomtyta.
För en normalvilla med en vattenförbrukning om 150 m3/år innebär
förslaget en höjning av förburkningsavgiften från 3 759 till 3 936 kr,
fasta avgiften från 4 520 till 4 732 kr och en höjning av
lägenhetsavgiften från 1 587 till 1 662 kr eller tillsammans 464 kr
inkl. moms för ett år.
3. De fasta avgifterna för diverse tjänster förslås höjas med 2,5 %,
vilket bedöms motsvara arbetskostnaderna.

Beslutsunderlag
NVK:s protokoll den 21 mars 2013 § 35.
Kommunstyrelsens protokoll den 20 maj 2013 § 75

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-06-10

§ 50 (forts)
Beslut
Fullmäktige beslutar att:
1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ändringar av
anläggnings- och brukningsavgifter i taxa för Norbergs kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr.o.m.
2013-10-01.
2. NVK ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en högre
taxehöjning som gäller ett antal år och som görs i syfte att dels ha
beslutat om taxan för ett visst antal år och dels för att finansiera
reinvesteringsbehov inom VA-verksamheten och på så sätt även
förkorta tidsintervallet för reinvesteringsbehovet.
3. NVK ges i uppdrag att informera kunderna om dels varför
anläggnings- och brukningsavgifter höjs och dels varför taxan
uppdelas i anläggnings- och brukningsavgifter. Enligt förslag.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Renhållningstaxa Norbergs kommun
Dnr 2013.0045.406

Sammanfattning av ärendet
Gatuavdelningen har sett över grunderna för avgiftsuttaget för
enfamiljshus kontra flerfamiljshus i syfte att få en så rättvisande taxa som
möjligt.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) föreslår
kommunstyrelsen att överlämna ärendet till kommunfullmäktige med
hemställan om att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
ändringar av avgifterna i Avgiftsbilaga till renhållningstaxa för Norbergs
kommun att gälla från 1 januari 2014

Beslutsunderlag
NVK:s protokoll den 21 mars 2013 § 35.

Beslut
Fullmäktige beslutar att anta förslag till ändringar av avgifterna i
Avgiftsbilaga till renhållningstaxa för Norbergs kommun att gälla från 1
januari 2014.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Norbergs kommuns årsredovisning
Dnr 2013.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet behandlas kommunens årsredovisning för 2012. Med
anledning av det har representanter för kommunstyrelsen och utskotten
inbjudits till detta tillfälle för att kort föredra årsredovisningen och
uppföljning av första kvartalet 2013.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Allmänhetens frågestund om Norbergs kommuns
årsredovisning, Västmanland- Dalarna
Lönenämnds årsredovisning samt Norra
Västmanlands Utbildningsförbunds
årsredovisning
Sammanfattning av ärendet
I fullmäktiges arbetsordning 25 § anges att allmänheten ska beredas
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige
behandlar årsredovisningen.
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 kommunens årsredovisning för 2012.
Inga frågor från allmänheten ställs.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Västmanland- Dalarna Lönenämnds
årsredovisning för 2012
Dnr 2013.0007.942

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Västmanland-Dalarna Lönenämnd visar på ett
överskott på 176 000 kronor för 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Västmanland Dalarna Lönenämnd 2012
Västmanland Dalarna Lönenämnds protokoll den 22 februari 2013 § 2
Kommunstyrelsens protokoll den 8 april 2013 § 48

Beslut
Fullmäktige beslutar att:
1. godkänna årsredovisningen.
2. överskottet förs över till Lönenämndens budget 2013.

Notering till protokollet
Vid ärendets behandling deltar inte ledamöter och ersättare i nämnden.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Norbergs kommuns årsredovisning för 2012
revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet
Dnr 2013.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen uppvisar ett underskott på 7 727 000 kronor.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse
med utskott och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker även att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
ledamöter i Västmanland-Dalarna lönenämnd, Norra Västmanlands
ekonominämnd, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd samt
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att godkänna
årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2012, kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Beslut
Fullmäktige beslutar att:
1. fastställa årsredovisningen 2012 för Norbergs kommun.
2. styrelse med utskott och beredningar och enskilda ledamöter i
dessa organ samt ledamöter i Västmanland-Dalarna lönenämnd,
Norra Västmanlands ekonominämnd, Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnd samt Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor beviljas
ansvarsfrihet med revisionens utlåtande om ansvarsfrihet som
motivering.

Notering till protokollet
Vid ärendets behandling deltar inte styrelse- och nämndledamöter och
ersättare såvitt behandlingen avser deras respektive styrelse eller nämnd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-06-10

§ 55 (forts)

Kopia till:
Revisionen
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Norra Västmanlands ekonominämnd
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
årsredovisning för 2012
Dnr 2013.0054.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har antagit
årsredovisning för 2012. Årsredovisningen uppvisar ett överskott på
1 915 000 kronor.
Revisorerna tillstyrker att förbundets ledning och direktionen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att godkänna NVU:s
årsredovisning

Beslutsunderlag
NVU, direktionens protokoll den 25 mars 2013 § 12
Årsredovisning inkommen den 11 april 2013
Kommunstyrelsens protokoll den 8 april 2013 § 68

Jäv
Ulrica Persson (V), Henrik Nyström (FP), Mattias Björlestrand (C), Åsa
Eriksson (S), Sten Nordström (S) och Henning Bask (S) deltar inte på
grund av jäv i handläggningen i detta ärende.

Beslut
1. Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för
2012 godkänns.
2. Norra Västmanlands Utbildningsförbund ledning och direktion
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Kopia till:
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Hantering av över- och underskott
Dnr 2013.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har beslutat att
hemställa hos Norbergs kommun att kommunen överför
investeringsmedel till år 2013. Socialutskottet har den 18 februari 2013 §
21 äskat medel av den prestationsbaserade ersättningen där Norbergs
kommun tilldelats 2 100 000 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 8 april 2013 § 25

Beslut
Fullmäktige att beslutar enligt följande:
1. Till socialutskottet överförs investeringsmedel motsvarande
400 000 kronor till 2013 avseende nyckelfri hemtjänst.
2. Till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund överförs
kvarvarande investeringsmedel till år 2013 enligt
teknikförbundets hemställan.
3. 2 100 000 kr av 2012 års resultat avsätts för insatser för de mest
sjuka äldre.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Ombildning av VafabMiljö AB till
Kommunalförbundet VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
En utvärdering av verksamheten i VafabMiljö AB efter 10 år, har
genomförts i enlighet med det avtal som ingicks vid bolagets bildande.
Västmanlands kommuner och Landstings (VKL) styrelse
rekommenderar att ägarkommunerna genom beslut i respektive
kommunfullmäktige, senast under augusti/september 2013 bildar
Kommunalförbundet VafabMiljö baserat på de förslag till
förbundsordning, konsortiavtal samt aktieöverlåtelseavtal som kommer
att tillställas ägarkommunerna efter en extra bolagsstämma.
Extra bolagsstämma hålls den 13 juni. Kommunens röstombud skall ges
direktiv. Kommunstyrelsen har den 20 maj 2013 § 72 beslutat om
direktiv.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse den 30 april.
Kommunstyrelsens protokoll den 20 maj 2013 § 72

Beslut
Fullmäktige har tagit del direktiven.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Försäljning av fastigheten Berget
Dnr 2013.0066.253

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på köpekontrakt avseende fastigheten Berget har inkommit
från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 3 maj 2013.
Köpeskilling är 175 000 kronor och köpare är Andreas Larsson och
Hanna Karlsson.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt inkommet den 5 maj 2013.
Kommunstyrelsens protokoll den 20 maj 2013 § 80

Beslut
Fullmäktige godkänner försäljningen enligt föreliggande förslag till
köpekontrakt.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Andreas Larsson
Hanna Karlsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Delegering av beslut att ingå överenskommelsen
om samarbete för personer med psykisk
funktionsnedsättning mellan landsting och
kommun till styrelser eller nämnder
Dnr 2012.0039.700

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett lagstadgat krav (enligt 5 kap. 8 a § Socialtjänstlagen och 8 a
§ Hälso-och sjukvårdslagen) för kommuner och landsting att ingå
överenskommelser om ett samarbete för personer med psykisk
funktionsnedsättning, det finns ingen åldersavgränsning i kravet utan det
gäller alla åldrar. I Västmanland finns en överenskommelse för barn och
unga till och med 17 år och en för vuxna från och med 18 år och uppåt.
Arbetet med att revidera överenskommelserna pågår för närvarande
Gemensamma nämnden förväntas rekommendera kommuner och
landsting att i sin tur fatta beslut om överenskommelsen. Respektive
kommun och landstinget fattar sedan beslut om överenskommelserna i
augusti/september.
Enligt förarbetena till lagstiftningen är det fullmäktige som ska fatta
beslut om överenskommelsen alternativt att fullmäktige beslutar att
delegera beslutet till den eller de nämnder som fullmäktige väljer. Den
allmänna delegationsordningen till styrelser och nämnder är dock inte
tillräcklig utan fullmäktige måste ta ett särskilt beslut om delegering
angående Överenskommelsen om samarbete för personer med psykisk
funktionsnedsättning mellan landsting och kommun till styrelser eller
nämnder.
Det är därför mycket angeläget att respektive fullmäktige fattar beslut om
delegeringsordning för överenskommelsen så snart om möjligt. Det
räcker med ett specifikt beslut från fullmäktige om att delegera beslutet
om att ingå överenskommelse till styrelse/nämnder.
Länets kommuner och landsting har möjlighet att sammantaget få ca 16
miljoner i prestationsbaserat statsbidrag förutsatt att kraven är uppfyllda
(i överenskommelsen mellan regeringen och SKL – Riktade insatser
inom område psykisk hälsa 2013 framgår vilka grunddrag och
prestationskrav som ska vara uppfyllda). Ett av dessa krav gäller
ovanstående överenskommelser. Överenskommelserna ska redovisas för
Socialstyrelsen senast 31 oktober 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-06-10

§ 60 (forts)
Västmanlads Kommuner och Landsting (VKL) har lämnat information i
ärendet.

Beslutsunderlag
Information den 6 maj från VKL.
Kommunstyrelsens protokoll den 20 maj 2013 § 86

Beslut
Fullmäktige beslutar att delegera beslut till socialutskottet om
överenskommelse om samarbete mellan landsting och kommun enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen för personer med psykisk
funktionsnedsättning.

Kopia till:
Västmanlands Kommuner och Landsting
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Svar på motion om att inrätta Speakers corner på
fullmäktiges sammanträden
Dnr 2012.0119.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (-) inkom den 21 september 2012 med en motion om att
inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges sammanträden.
Förslagets syfte är ett försök att få medborgarna i Norbergs kommun att
föra fram en ide, en klagan eller något positivt som kan komma
kommunen till gagn.
Kommunstyrelsen att föreslår fullmäktige att motionen om att inrätta ett
Speakers corner på fullmäktiges sammanträden avslås med hänvisning till
de befintliga möjligheter som finns att framföra sina synpunkter.
Fullmäktige beslutade den 4 mars 2013 § 11 att återremittera ärendet så
att fullmäktiges presidium ges möjlighet att yttra sig i frågan.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 21 september 2012.
Fullmäktiges protokoll den 1 oktober 2012, § 77
Ledningskontorets skrivelse daterad den 28 december 2012
Allmänna utskottets protokoll den 23 januari 2013, § 19
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2013, § 13
Kommunfullmäktiges protokoll den 3 mars § 11
Remissvar från presidiet upprättat den 27 maj 2013

Beslut
Motionen om att inrätta ett Speakers corner på fullmäktiges
sammanträden avslås med hänvisning till de befintliga möjligheter som
finns att framföra sina synpunkter.

Kopia till:
Ola Johnsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 62

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Ordinarie ledamot i valberedning fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i valberedningen.
Fullmäktige beslutade entlediga Christer Filipsson (FP) samt bordlägga
frågan.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 6 maj 2013 § 41

Yrkanden
Henrik Nyström (FP) yrkar på att frågan bordläggs.

Beslut
Fullmäktige beslutar att bordlägga frågan.

Kopia till:
Valberedningen
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 63

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Ersättare för röstombud Tillväxtgruppen
fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare för röstombud
Tillväxtgruppen. Fullmäktige beslutade entlediga Christer Filipsson (FP)
samt bordlägga frågan.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 6 maj 2013 § 41

Yrkanden
Henrik Nyström (FP) yrkar på att frågan bordläggs.

Beslut
Fullmäktige beslutar att bordlägga frågan.

Kopia till:
Tillväxtgruppen
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 64

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Ledamot i Gemensamma stöd- och
utredningsenheten fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Gemensamma stödoch utredningsenheten. Fullmäktige beslutade entlediga Christer
Filipsson (FP) samt bordlägga frågan.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 6 maj 2013 § 41

Yrkanden
Henrik Nyström (FP) yrkar på att frågan bordläggs.

Beslut
Fullmäktige beslutar att bordlägga frågan.

Kopia till:
Valpärmen

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 65

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Inkommen motion
Dnr 2013.0084.910

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S) har inkommit med en motion om att ge
kommunstyrelsens i uppdrag att till nästa nationaldag utreda på vilket
trevligt sätt man skulle kunna uppmärksamma våra nya Norbergare som
fötts i perioden mellan nationaldagarna.

Beslutsunderlag
Inkommen motion den 10 juni 2013

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Gunilla Persson
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 66

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Avsägelse från uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen samt fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Robin Bergman (S) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse den 28 maj 2013

Beslut
Fullmäktige beslutar entlediga Robin Bergman (S). Till nyledamot i
kommunstyrelsen utses Arne Pettersson (S), Formaregatan 7, 73830
Norberg. Till ny ersättare istället för Arne Pettersson utses Olle Rahm
(S), Kokillstigen 12, 73834 Norberg.

Kopia till:
Robin Bergman
Arne Pettersson
Olle Rahm
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 67

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Avsägelse från uppdrag som ordinarie ledamot i
beredningen för Ungdomspolitiskt program samt
fyllnadsval
Dnr 2013.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Robin Bergman (S) har inkommit med en hemställan om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i beredningen för
Ungdomspolitiskt program samt sammankallande till beredningen.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse den 28 maj 2013

Beslut
Fullmäktige beslutar entlediga Robin Bergman (S). Ärendet bordläggs.
Frågan om fyllnadsval bordläggs.

Kopia till:
Robin Bergman
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 68

Sammanträdesdatum
2013-06-10

Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Överklagande av beslut angående folkomröstning om lekpark vid
Norbergsån har avslagits av Förvaltningsrätten.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(28)

