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Sammanträdesdatum
2012-05-07

Deltagarlista, övriga närvarande
Föredraganden § 14: Samverkansorganens redovisningar av
årsredovisning för 2011
Representanter från Norra Västmanlands Utbildningsförbund:
Henning Bask (S), ordförande och Göran Wänglöf, förbundschef
Representanter från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund:
Shiro Biranvand (V), ordförande och Harold Nilsson, förbundschef
Representanter från Norra Västmanlands Samordningsförbund:
Eva Pålsson (S), styrelseledamot, Jonas Wells, samordnare
Representanter från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund:
Representant saknades
Representanter från Tillväxtgruppen i norra Västmanland:
Stig Henriksson (V) och Anette Eriksson, operativ chef
Representanter från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd:
Ann-Christine Andersson (V), ordförande och Anna Kuylenstierna,
förvaltningschef
Representanter från Västmanland-Dalarna lönenämnd:
Åsa Eriksson (S), ledamot
Föredraganden § 16: Norberg kommuns redovisningar av
årsredovisning för 2011
Representanter från kommunstyrelsen och allmänna utskottet:
Åsa Eriksson (S) och Staffan Mood, kanslichef
Representanter från barn- och utbildningsutskottet:
Majja Neverland (V) och Ingela Andersson, förvaltningschef
Representanter från kultur-, idrotts- och fritidsutskottet:
Elizabeth Pettersson (S) och Ulla-Britt Ljung, förvaltningschef
Representanter från socialutskottet:
Christer Filipsson, ordförande (FP) och Marjo Svensson,
förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Samverkansorganens redovisningar av
årsredovisning för 2011
Vid sammanträdet behandlas samverkansorganens årsredovisningar för
2011. Med anledning av det har representanter för respektive organ
inbjudits till detta tillfälle för att kort föredra årsredovisningen och
uppföljning av första kvartalet 2012.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Allmänhetens frågestund om
samverkansorganens årsredovisningar
Sammanfattning av ärendet
I fullmäktiges arbetsordning 25 § anges att allmänheten ska beredas
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) när fullmäktige
behandlar årsredovisningen samt vid fullmäktiges behandling av
årsredovisning och budget för kommunalförbund där kommunen är
medlem.
Allmänhetens frågestund ska hållas, innan fullmäktige behandlar det
ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Med anledning av det hålls allmänhetens frågestund inför fullmäktiges
behandling av samverkansorganens årsredovisningar för 2011.
Inga frågor ställs från allmänheten.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Norberg kommuns redovisning av årsredovisning
för 2011
Dnr 2012.0006.942
Vid sammanträdet behandlas kommunens årsredovisning för 2011. Med
anledning av det har representanter för kommunens nämnder inbjudits
till detta tillfälle för att kort föredra årsredovisningen och uppföljning av
första kvartalet 2012.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Allmänhetens frågestund om Norberg kommuns
årsredovisning
Dnr 2012.0006.942

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 2011.
Inga frågor ställs från allmänheten.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Medborgarförslag om snöskottning för äldre
Dnr 2012.0056.914

Sammanfattning av ärendet
Kjell Olsson har inkommit med ett medborgarförslag om att hjälp för
äldre med snöskottning ska återinföras.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 10 april 2012

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Medborgarförslag om Karlberg lekplats som
alternativ till planerad lekplats vid Norbergsån
Dnr 2012.0071.914

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Ekström har inkommit med ett medborgarförslag om Karlbergs
lekplats som alternativ till planerad lekplats vid Norbergsån.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 7 maj 2012

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
årsredovisning för 2011 och fråga om ansvarsfrihet
Dnr 2012.0051.619

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har antagit
årsredovisning för 2011. Årsredovisningen uppvisar ett resultat på
534 000 kronor.
Revisorerna tillstyrker att förbundets ledning och direktionen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att godkänna NVU:s
årsredovisning

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 41
NVU, direktionens protokoll den 7 mars 2012, § 2
Revisionsberättelse daterad den 13 mars 2012

Beslut
1. Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för
2010 godkänns.
2. Norra Västmanlands Utbildningsförbund ledning och direktion
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

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

Kopia till:
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
årsredovisning för 2011 och fråga om ansvarsfrihet
Dnr 2012.0034.301

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har inkommit
med förbundets årsredovisning för 2011.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 7,4
miljoner kronor. Efter avsättning till resultatutjämnings/investeringsfond för va och renhållning i Fagersta respektive Norberg
uppgår det justerade resultatet till 3,6 miljoner kronor.
Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att
årsredovisningen godkänns. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige
att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 42
Årsredovisning 2011, Internbokslut 2011
Revisionsberättelse, inkommen den 16 februari 2012

Beslut
1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds årsredovisning
för 2011 godkänns.
2. NVK:s direktion beviljas ansvarsfrihet avseende verksamheten
för år 2011.

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

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Norra Västmanlands Samordningsförbunds
årsredovisning för 2011 och fråga om ansvarsfrihet
Dnr 2012.0054.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVSF) har inkommit med
årsredovisning för 2011.
Resultatet per den 31 december 2011 är 2 016 316 kronor. Det egna
kapitalet uppgår till 4 605 719 kronor vid ingången av år 2012.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet
och att årsredovisningen godkänns. Kommunstyrelsen har föreslagit
fullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 46
NVSF:s protokoll den 16 mars 2012, § 4.

Beslut
1. Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning 2011
godkänns.
2. Ledamöter i Norra Västmanlands Samordningsförbunds styrelse
beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

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

Kopia till:
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
årsredovisning för 2011 och fråga om ansvarsfrihet
Dnr 2012.0052.170

Sammanfattning av ärendet
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) har inkommit med
årsredovisning för 2011. Resultatet uppgår till 423 000 kronor.
Revisorerna tillstyrker att förbundets ledning och direktion beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Kommunstyrelsen har föreslagit
fullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 48
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionens protokoll den 22
mars 2011, § 1.

Beslut
1. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2011
godkänns.
2. Förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet för 2011
års förvaltning.

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

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Tillväxtgruppen i Norra Västmanlands
årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0061.141

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) har inkommit med
årsredovisning för 2011.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att ta del av
årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 47
Tillväxtgruppen i Norra Västmanlands årsredovisning 2011.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Tillväxtgruppen i norra Västmanlands
årsredovisning för 2011.

Kopia till:
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0042.400

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har
inkommit med årsredovisning för 2011.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 2,1 miljoner kronor. Utfallet
för Norbergs kommun är -155 000 kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att godkänna
årsredovisningen. Revisorerna i Norbergs kommun har tillstyrkt att
VDMBN beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Revisorerna i Norbergs kommun, revisionsberättelse för år 2011,
inkommen den 23 april 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 43
VDMBN, protokoll den 21 februari 2012, § 24

Beslut
1. Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
årsredovisning för 2011 godkänns.
2. Ledamöter i Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

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

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning
för 2011
Dnr 2012.0007.942

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Västmanland-Dalarna lönenämnd visar på ett
överskott på 173 000 kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att lönenämndens
årsredovisning för 2011 godkänns samt att kommunfullmäktige bifaller
för sin del att respektive part enligt förteckning i årsredovisningen
beslutar att ställningstagande i säteskommunen för respektive
organisation om reservationer i årsredovisningen framdeles även skall
gälla för respektive organisation.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 44
Lönenämndens protokoll den 17 februari 2012, § 2

Beslut
1. Lönenämndens årsredovisning för 2011 godkänns.
2. Kommunfullmäktige bifaller för sin del att respektive part enligt
förteckning i årsredovisningen beslutar att ställningstagande i
säteskommunen för respektive organisation om reservationer i
årsredovisningen framdeles även skall gälla för respektive
organisation.

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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§ 27

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor
och andra samverkansfrågor/
hjälpmedelscentrums årsredovisning för 2011
Dnr 2012.0038.701

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor/Hjälpmedelscentrum har inkommit med
årsredovisning för 2011.
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 3,9 miljoner kronor, före
resultatreglering med återbetalning till kunder.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att godkänna
årsredovisningen. Revisorerna i Norbergs kommun har tillstyrkt att
nämnden beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 45
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågors protokoll den 10 februari 2012, § 5

Beslut
1. Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågors årsredovisning för 2011 godkänns.
2. Ledamöter i Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och
andra samverkansfrågor beviljas ansvarsfrihet för 2011 års
förvaltning.

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

Kopia till:
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor
Revisorerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Norberg kommuns årsredovisning för 2011 samt
fråga om ansvarsfrihet
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen uppvisar ett resultat på 5,7 miljoner kronor, vilket är
2,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Med resultatet 2011 återställs
nu tidigare underskott i sin helhet.
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.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att godkänna
årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 38
Årsredovisning 2011, kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Beslut
1. Norberg kommuns årsredovisning för 2011 godkänns.
2. Styrelse med utskott och beredningar och enskilda ledamöter i
dessa organ samt ledamöter i Västmanland-Dalarna lönenämnd
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.
Kopia till:
Revisionen
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Hantering av över- och underskott 2011
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Till barn- och utbildningsutskottet överförs investeringsmedel
motsvarande 129 000 kronor till 2012.
2. Till socialutskottet överförs investeringsmedel motsvarande
200 000 kronor till 2012.
3. Till allmänna utskottet överförs investeringsmedel motsvarande
500 000 kronor till 2012.
4. Tillväxtgruppen i norra Västmanland beviljas överföring av icke
förbrukade medel under 2011 till år 2012.
5. Till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund överförs
kvarvarande investeringsmedel till år 2012.
6. Norra Västmalands Utbildningsförbund, Västmanland- Dalarna
Lönenämnd samt Gemensamma nämnden medges behålla sina
respektive redovisade överskott.

Beslutsunderlag
NVU, skrivelse inkommen den 11 april 2012
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 39
NVK, direktionens protokoll den 23 februari 2012, § 16

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Majja Neverland (V) att
bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att barn- och
utbildningsutskottet medges överföra 150 000 kronor av sitt överskott
till år 2012.
Ordföranden ställer yrkandet mot kommunstyrelsens förslag och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-05-07

§ 29 (forts.)
Beslut
1. Barn- och utbildningsutskottet medges överföra 150 000 kronor
av sitt överskott till år 2012.
2. Till barn- och utbildningsutskottet överförs investeringsmedel
motsvarande 129 000 kronor till 2012.
3. Till socialutskottet överförs investeringsmedel motsvarande
200 000 kronor till 2012.
4. Till allmänna utskottet överförs investeringsmedel motsvarande
500 000 kronor till 2012.
5. Tillväxtgruppen i norra Västmanland beviljas överföring av icke
förbrukade medel under 2011 till år 2012.
6. Till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund överförs
kvarvarande investeringsmedel till år 2012.
7. Norra Västmalands Utbildningsförbund, Västmanland- Dalarna
Lönenämnd samt Gemensamma nämnden medges behålla sina
respektive redovisade överskott.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Tillväxtgruppen i norra Västmanland
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Västmanland-Dalarna lönenämnd
Gemensamma nämnden för hjälpmedel och andra samverkansfrågor
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 30

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Resultatdisposition 2011
Dnr 2012.0006.942

Sammanfattning av ärendet
Fråga om fördelning av 2011 års resultat. Årsredovisningen uppvisar ett
resultat på 5,7 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner kronor bättre än
budgeterat. Med resultatet 2011 återställs nu tidigare underskott i sin
helhet.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har tagit fram en
redovisning av engångskostnader för omvandling till trygghetsboende
enligt avtal med Statens Bostadsomvandling AB. Kostnaderna beräknas
till 3 680 000 kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
Av 2011 års resultat avsätts:
 2 000 000 kronor till framtida pensionskostnader
 1 000 000 kronor till engångskostnader som en följd av köpeavtal
respektive hyresavtal med Statens Bostadsomvandling AB om
trygghetsboende
 78 000 kronor till åtgärder med anledning av översiktsplanen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 40
NVK:s skrivelse den 6 mars 2012

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
ändringen att 1 850 000 kronor avsätts till pensionskostnader.
Ordföranden ställer yrkandet mot kommunstyrelsens förslag och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-05-07

§ 30 (forts.)
Beslut
Av 2011 års resultat avsätts:
 1 850 000 kronor till framtida pensionskostnader
 1 000 000 kronor till engångskostnader som en följd av köpeavtal
respektive hyresavtal med Statens Bostadsomvandling AB om
trygghetsboende
 78 000 kronor till åtgärder med anledning av översiktsplanen

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (p. 2 för kännedom)
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (p.3 för kännedom)
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 31

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Nedskrivning av fastigheter
Dnr 2012.0047.291

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har tagit fram förslag till sänkning av lokalkostnader.
Alternativ 1: en extraordinär nedskrivning av anläggningarnas bokförda
värden med ett belopp som medverkar till att sänka kapitalkostnaderna.
Alternativ 2: en omfördelning av kostnaderna för framförallt skol/förskolelokaler. Alternativen kan även kombineras.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit att
ansvaret och anslaget för fritidslokaler överförs från barn- och
utbildningsutskottet till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet och att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att värdet på
skolfastigheter skrivs ner med 19,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 34
Ledningskontorets skrivelse den 8 januari 2012

Beslut
1. Värdet på skolfastigheter skrivs ner med 19,1 miljoner kronor i
enlighet med av ledningskontoret upprättat förslag.
Nedskrivningen genomförs per den 1 juni 2012.
2. Budgetramen för kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott ändras med ett belopp som redovisas i
samband med andra förändringar av ramen med anledning av
balanspaketet.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 32

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Finansiering av attraktivitetsåtgärder 2012
Dnr 2012.0026.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 7 juni 2010, § 77, beslutat att 20 procent av
föregående års överskott ska användas för attraktivitetsåtgärder under
innevarande år.
Kommunstyrelsen har föreslagit att attraktivitetsåtgärder 2012 finansieras
med återstående attraktivitetsmedel 2011.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 37

Beslut
Attraktivitetsåtgärder 2012 finansieras med återstående
attraktivitetsmedel 2011.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Ekonomisektionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 33

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Plan vid hot och våld mot förtroendevalda
Dnr 2011.0177.902

Sammanfattning av ärendet
Vid revidering av handlingsplan vid hot- och våldssituationer beslutade
allmänna utskottet att en plan vid hot och våld mot förtroendevalda
skulle tas fram. Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till
handlingsplan. Den klargör hur ansvarsfördelningen ser ut vid fara eller
hot mot förtroendevald samt vid hot mot ett offentligt sammanträde.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att förslaget till plan vid hot och våld mot förtroendevalda
antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 32
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2012

Beslut
Förslaget till plan vid hot och våld mot förtroendevalda antas.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 34

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2012.0014.700

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera icke verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § och lagen om stöd och service 9 § till
Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Rapportering till kommunfullmäktige ska lämnas kvartalsvis över beslut
som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I
rapporten ska det framgå vilken typ av bistånd besluten gäller, hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut samt hur stor del av
besluten som gäller kvinnor respektive män.
Kommunstyrelsens socialutskott har överlämnat en sådan rapport
avseende det fjärde kvartalet 2011. För denna period rapporteras fyra
icke verkställda beslut.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige tar del av rapporten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 54.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 4 2011.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 35

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Svar på motion om bildande av estetiskt råd
Dnr 2010.0224.910

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en motion om bildande av
estetiskt råd. Motionen har diskuterats i samband med träffarna ”Dialog
attraktivare Norberg” samt med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
och miljö- och byggförvaltningen. Reglemente har utarbetats.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige motionen bifalls och
förslaget till reglemente antas med ändringen att 2:a stycket i § 2 om vilka
rådet skall bestå av tas bort, samt att beslutet skall verkställas omgående.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 50
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2012
Fullmäktiges protokoll den 31 oktober 2011, § 122
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 184
Motion inkommen den 9 november 2010

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar med instämmande av Majja Neverland (V) och
Lennart Skansfors (C) att ärendet återremitteras på grund av bristande
beslutsunderlag.
Ordföranden ställer yrkandet mot kommunstyrelsens förslag och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med Erikssons yrkande.

Beslut
Ärendet återremitteras på grund av bristande beslutsunderlag.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 36

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Svar på motion om att göra Norbergs kommun till
motorsportens centrum
Dnr 2011.0171.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har lämnat en motion om att göra Norbergs kommun
till motorsportens centrum genom att kommunen ser över markområden
som kan vara lämpliga för utövare av motorsport och att kommunen ger
ekonomiskt bidrag till dessa utövare vid exempelvis tävling.
Kommunstyrelsen har beslutat att kultur-, idrotts- och fritidsutskott ska
samverka med berörda föreningar i syfte att hjälpa till med eventuella
ansökningar om medel hos möjliga finansiärer i motionens syfte samt
föreslagit fullmäktige att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 58
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets tjänsteskrivelse den 23 februari
2012
Kommunfullmäktiges protokoll den 5 december 2011, § 134
Motion inkommen den 29 november 2011

Yrkanden
Arne Pettersson (S) yrkar att fullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Petterssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med yrkandet.

Beslut
Motionen anses besvarad.

Kopia till:
Ola Jonsson
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 37

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Motion om att utreda statlig rovdjurspolitiks
socioekonomiska effekter på Norbergs kommuns
ekonomi, invånare, näring och attraktivitet
Dnr 2012.0043.910

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP) har inkommit med en motion om att en
utredning om statlig rovdjurspolitiks socioekonomiska effekter på
Norbergs kommuns ekonomi, invånare, näring och attraktivitet ska
genomföras.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 26 mars 2012

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 38

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som
ordförande i fullmäktigeberedning av barn- och
ungdomspolitiskt program
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har den 14 mars 2011, § 24 tillsatt en fullmäktigeberedning
med uppdrag att tillsammans med ungdomar i kommunen ta fram ett
barn- och ungdomspolitiskt program.
Frida Jansson (S) har inkommit med en avsägelse av uppdraget som
ordförande i fullmäktigeberedningen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 13 mars 2012

Yrkanden
Valberedningens ordförande Eva Pålsson (S) yrkar att fyllnadsvalet
bordläggs.

Beslut
1. Frida Jansson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i
fullmäktigeberedning av barn- och ungdomspolitiskt program.
2. Fyllnadsval bordläggs.

Kopia till:
Frida Jansson
Valberedningen
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 39

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Avsägelse av och fyllnadsval till uppdrag som vice
ordförande i kommunstyrelsen
Dnr 2012.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Lennart Skansfors (C) har inkommit med en avsägelse av sitt uppdrag
som vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 7 maj 2012

Beslut
1. Lennart Skansfors (C) entledigas från sitt uppdrag som vice
ordförande i kommunstyrelsen.
2. Fyllnadsval överlämnas till valberedningen.

Kopia till:
Lennart Skansfors
Valberedningen
Valpärm
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 40

Sammanträdesdatum
2012-05-07

Meddelanden


Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2012, § 31, Plan för
aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Beslut
Fullmäktige tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(33)

