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§ 15

Sammanträdesdatum
2011-03-14

Ändring av föredragningslistan

Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
• Ärende 14 Svar på medborgarförslag om dekal för sopkärl utgår
• Ärende 18 Inkomna medborgarförslag tas upp efter ärende 8

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16
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Sammanträdesdatum
2011-03-14

Meddelanden

•

Länsstyrelsen i Västmanlands län, protokoll den 31 januari 2011, Ny ledamot i
kommunfullmäktige. Parti: Moderaterna. Ny ledamot: Kjell Sundvall. Avgången
ledamot: Maria Lönnberg.

•

Länsstyrelsen i Västmanlands län, protokoll den 31 januari 2011, Ny ledamot/ersättare
i kommunfullmäktige. Parti: Folkpartiet liberalerna. Ny ledamot: Stefan Johansson.
Avgången ledamot: Linn Hansdotter. Ny ersättare: Peter Vidberg.

•

Etiska regler för förtroendevalda i Norberg, antagna av kommunfullmäktige den 3
november 2008, § 123

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

5(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 17
Inkallande av ersättare till tjänstgöring i
kommunstyrelsens utskott
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2010 i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra i
nämnd.
Fråga har uppkommit om hur beslutet ska tolkas i kommunstyrelsens utskott.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
När ersättare inkallas för tjänstgöring i kommunstyrelsens utskott ska Vänsterpartiet och
alliansen ingå i samma partigrupp.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 165
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 41

Beslut
När ersättare inkallas för tjänstgöring i kommunstyrelsens utskott ska Vänsterpartiet och
alliansen ingå i samma partigrupp.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 18

6(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

Ny finanspolicy

Dnr 2011.0024.942

Sammanfattning av ärendet
Den senast uppdaterade finanspolicyn innehåller bland annat allmänt om skulder, upplåning,
tillåtna instrument, riskhantering och rapportering.
Policyn saknar syfte och omfattning, övergripande mål för finansverksamheten, organisation
för finansförvaltningen, borgen samt styrning.
En reviderad finanspolicy som innefattar syfte och omfattning, uppdatering av finanspolicyn,
övergripande mål och organisation för finansverksamheten, likviditetsplanering, risker,
tillgångar och skulder, derivatainstrument, borgen, styrning och rapportering samt
övergångsregler har utarbetats av ekonomichef Sonja Parling.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Utarbetat förslag till finanspolicy fastställs.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 17 januari 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 36

Yrkanden
Lennart Skansfors yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Skansfors yrkande och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslut
Utarbetat förslag till finanspolicy fastställs.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Revisionen (inklusive policy)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

7(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

Revidering av ekonomistyrningspolicy

Dnr 2010.0147.942

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av ekonomistyrningspolicy. Den
senast uppdaterad ekonomistyrningspolicyn antagen av fullmäktige den 4 oktober 2009, § 95
innehåller bland annat ett avsnitt om verksamhetslokaler, där det framgår att en översyn av
internhyresregler pågår.
Denna översyn är genomförd och ekonomistyrningspolicyn är nu komplett och beslut om
reviderad ekonomistyrningspolicy kan tas.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Utarbetat förslag till ekonomistyrningspolicy fastställs.
2. Utarbetat förslag till internhyresregler fastställs.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 37

Beslut
1. Utarbetat förslag till ekonomistyrningspolicy fastställs.
2. Utarbetat förslag till internhyresregler fastställs.

Kopia till:
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (inklusive policy)
Barn- och utbildningsutskottet (inklusive policy)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (inklusive policy)
Socialutskottet (inklusive policy)
Revisionen (inklusive policy)
Informatören för publicering på hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 20

8(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet

Dnr 2009.0120.730

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande inkom den 19 februari 2009 med ett förslag att dela Kommunala
pensionärs- och handikapprådet i ett pensionärsråd och ett handikappråd samt att ge
socialförvaltningen ett uppdrag att arbeta fram förslag till nya reglementen för de båda råden.
I skrivelsen anges att Kommunala pensionärs- och handikapprådet under de senaste åren har
varit ett forum där både pensionärs-/äldrefrågor och frågor som rör personer med
funktionsnedsättningar har diskuterats. Bakgrunden till förslaget att dela rådet är att det ibland
har varit svårt för rådet att hitta utrymme för alla frågor med tanke på att ämnesområdet är så
pass brett.
Barnombudsmannen har i utredning kartlagt hur arbetet med barnperspektivet ser ut i
handikappråden i Sveriges kommuner. Resultatet av denna kartläggning visade att många
kommuner i brister i frågan om barnperspektivet i handikappråden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16-17 mars 2009 att ge ett uppdrag enligt
förslagen i skrivelsen.
Socialnämnden beslutade den 30 november 2010 att godta av socialförvaltningen föreslagna
reglementen för pensionärsrådet och handikapprådet samt att dela pensionärs- och
handikapprådet i ett pensionärsråd och ett handikappråd.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Förslaget till reglemente för Kommunala pensionärsrådet fastställs med följande ändringar:
1. Pensionärsrådet ska bestå av en representant per pensionärsorganisation.
2. Lokalt aktiv pensionärsorganisation ska vara representerad i rådet.
3. Pensionärsrådet ska bestå av en ledamot och en ersättare politiskt valda från var och
en av följande organ: kommunstyrelsens allmänna utskott, socialutskott och Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund.
4. Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialutskottet.
5. Skrivningen ”Rådet skall initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar”
stryks.
6. Lokalt aktiv pensionärsorganisation ska vara representerad i rådet, efter beslut av
kommunstyrelsens socialutskott.
7. Socialutskottets representant ska vara ordförande och sammankallande i rådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 20 (forts.)
Beslutsunderlag
Skrivelse den 19 februari 2009
Arbetsutskottets protokoll den 16–17 mars 2009, § 117
Socialnämndens protokoll den 30 november 2010, § 86
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 43

Yrkanden
Inga-Stina Hesselius (S) yrkar med instämmande av Åsa Eriksson (S) att ett tillägg görs till
kommunstyrelsens förslag enligt följande: Pensionärsrådet ska bestå av en representant och en
ersättare per pensionärsorganisation.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Hesselius och Erikssons
yrkanden och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och yrkandet.

Beslut
Förslaget till reglemente för Kommunala pensionärsrådet fastställs med följande ändringar:
1. Pensionärsrådet ska bestå av en representant och en ersättare per
pensionärsorganisation.
2. Lokalt aktiv pensionärsorganisation ska vara representerad i rådet.
3. Pensionärsrådet ska bestå av en ledamot och en ersättare politiskt valda från var och
en av följande organ: kommunstyrelsens allmänna utskott, socialutskott och Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund.
4. Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialutskottet.
5. Skrivningen ”Rådet skall initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar”
stryks.
6. Lokalt aktiv pensionärsorganisation ska vara representerad i rådet, efter beslut av
kommunstyrelsens socialutskott.
7. Socialutskottets representant ska vara ordförande och sammankallande i rådet.

Kopia till:
Allmänna utskottet (inklusive reglemente)
Socialutskottet för verkställighet (inklusive reglemente)
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (inklusive reglemente)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2011-03-14

Reglemente för Kommunala handikapprådet

Dnr 2009.0120.730

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande inkom den 19 februari 2009 med ett förslag att dela Kommunala
pensionärs- och handikapprådet i ett pensionärsråd och ett handikappråd samt att ge
socialförvaltningen ett uppdrag att arbeta fram förslag till nya reglementen för de båda råden.
I skrivelsen anges att Kommunala pensionärs- och handikapprådet under de senaste åren har
varit ett forum där både pensionärs-/äldrefrågor och frågor som rör personer med
funktionsnedsättningar har diskuterats. Bakgrunden till förslaget att dela rådet är att det ibland
har varit svårt för rådet att hitta utrymme för alla frågor med tanke på att ämnesområdet är så
pass brett.
Barnombudsmannen har i utredning kartlagt hur arbetet med barnperspektivet ser ut i
handikappråden i Sveriges kommuner. Resultatet av denna kartläggning visade att många
kommuner i brister i frågan om barnperspektivet i handikappråden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16-17 mars 2009 att ge ett uppdrag enligt
förslagen i skrivelsen.
Socialnämnden beslutade den 30 november 2010 att godta av socialförvaltningen föreslagna
reglementen för pensionärsrådet och handikapprådet samt att dela pensionärs- och
handikapprådet i ett pensionärsråd och ett handikappråd.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Förslaget till reglemente för Kommunala handikapprådet fastställs med följande ändringar:
1. Handikapprådet ska bestå av en representant per handikapporganisation.
2. Lokalt aktiv organisation för personer med funktionsnedsättningar ska vara
representerad i rådet.
3. Handikapprådet ska bestå av en ledamot och en ersättare politiskt valda från var och
en av följande organ: kommunstyrelsens allmänna utskott, socialutskott och Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund.
4. Handikapprådet är organisatoriskt knutet till socialutskottet.
5. Skrivningen ”Rådet skall initiera nya handikappfrågor i nämnder och förvaltningar”
stryks.
6. Lokalt aktiv organisation för personer med funktionsnedsättningar ska vara
representerad i rådet, efter beslut av kommunstyrelsens socialutskott.
7. Socialutskottets representant ska vara ordförande och sammankallande i rådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 21 (forts.)
Beslutsunderlag
Skrivelse den 19 februari 2009
Arbetsutskottets protokoll den 16–17 mars 2009, § 117
Socialnämndens protokoll den 30 november 2010, § 86
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 44

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ett tillägg görs till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Pensionärsrådet ska bestå av en representant och en ersättare per pensionärsorganisation.
Lennart Skansfors (C) yrkar med instämmande av Pratima Åslund (V) att ärendet
återremitteras med motiveringen att frågan om kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott representation i rådet ska omprövas.
Ordföranden ställer proposition på Skansfors och Åslunds yrkande och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att frågan om kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott representation i rådet ska omprövas.

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet (inklusive skrivelse)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 22

Sammanträdesdatum
2011-03-14

Medborgarförslag om en positiv väg in i Norberg

Dnr 2011.0026.914

Sammanfattning av ärendet
Karin Stridh har inkommit med ett medborgarförslag om att bland annat inrätta ett
informationscentrum i Antons mack vid väg 68 mot Fagersta och att anordna
parkeringsplatser vid Abrahamsgården.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 9 februari 2011

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 23
Reglemente för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd
Dnr 2011.0028.400

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd bildades den 1 januari 2006, efter en kort
period med den ”Gemensamma nämnden för bildande av Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd”. Reglemente för den nya nämnden hade antagits av fullmäktige i Avesta,
Fagersta respektive Norberg i april 2005. Sedan dess har ingen revidering gjorts av detta.
Under de fem år som verksamheten bedrivits med den gemensamma nämnden har ansvaret
för viss lagstiftning försvunnit från den kommunala sektorn, vissa andra lagområden har
tillkommit och beslutats av fullmäktige var de ska ligga i de fall det inte varit bestämt från
början. Exempel på detta är att djurskyddstillsynen har gått över till staten, kommunerna har
fått ansvar för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel och tillsyn enligt lagen om
brandfarliga varor ska fortsättningsvis skötas av räddningstjänsten.
Ett reviderat reglemente har tagits fram som nu täcker nämndens verksamhetsområden. I
samband med revideringen har vissa omformuleringar och redaktionella ändringar gjorts för
att få ett tydligare dokument.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg att anta det reviderade
reglementet för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Det reviderade reglementet för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antas.

Beslutsunderlag
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds protokoll den 18 januari 2011, § 5
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 45

Beslut
Det reviderade reglementet för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antas.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Avesta kommun
Fagersta kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 24
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Sammanträdesdatum
2011-03-14

Barn- och ungdomspolitiskt program

Dnr 2011.0035.109

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet har via minnesanteckningar från möte den 9 december ställt ett antal frågor till
kommunstyrelsen och allmänna utskottet.
En handlingsplan för barns och ungas hälsa överlämnas av rådet till kommunstyrelsen för att
antas.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2011 enligt följande:
1. Kommunstyrelsens ordförande ges ett uppdrag att tillsammans med ledningskontoret
till nästa fullmäktigesammanträde upprätta ett förslag till regler om representation och
arbetssätt för beredningen.
2. Åtgärder i det av Folkhälsorådet framtagna förslaget till handlingsplan för arbetet med
barns och ungas hälsa för att uppnå målet: ”Det finns en väl fungerande kedja av stöd
till familjer. Det finns en väl fungerande samverkan mellan olika professioner i syfte att
främja barn och ungas hälsa” verkställs.
3. Åtgärden ”Utbildning för politiker och tjänstemän i Barnkonventionen” i det av
Folkhälsorådet framtagna förslaget till handlingsplan för arbetet med barns och ungas
hälsa verkställs.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
En fullmäktigeberedning med uppdrag att tillsammans med ungdomar i kommunen ta fram
ett barn- och ungdomspolitiskt program tillsätts.
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) har tillsammans med kanslichef Staffan
Mood upprättat ett förslag till regler om representation och arbetssätt för beredningen.

Beslutsunderlag
Folkhälsorådets minnesanteckningar den 9 december 2010
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 46
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse den 1 mars 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 24 (forts.)
Beslut
En fullmäktigeberedning med uppdrag att tillsammans med ungdomar i kommunen ta fram
ett barn- och ungdomspolitiskt program tillsätts.

Kopia till:
Folkhälsorådet
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Valberedningen (inklusive skrivelse)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 25

16(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

Rapport om icke verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr 2010.0269.700

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.
Socialnämndens arbetsutskott har överlämnat en sådan rapport avseende det fjärde kvartalet
2010. För denna period rapporteras sex icke verkställda beslut som alla avser särskilt boende.
Två personer har beviljats plats i särskilt boende. Tre personer har tackat nej till erbjudande
om plats i särskilt boende och en person har flyttat från kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt SoL och LSS för
kvartal 4 2010.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott, protokoll den 15 december 2010, § 115
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 47

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt SoL och LSS för
kvartal 4 2010.

Kopia till:
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

17(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 26
Möjliggörande av eventuellt lån till förskottering av
vägkostnad
Dnr 2007.0333.530

Sammanfattning av ärendet
Enligt avtal mellan Norbergs kommun och Avesta kommun och Vägverket Region
Mälardalen daterat den 1 juli 2009 ska Norberg och Avesta kommuner förskottera
vägobjektets kostnader för produktion 2010. Beloppet i 2009 års penningvärde uppskattades
till 50 miljoner kronor och ska fördelas med 80 % för Norberg och 20 % för Avesta.
Trafikverket har inkommit med begäran om en delutbetalning av det överenskomna beloppet.
För Norbergs del beräknas förskotteringen till cirka 40 miljoner kronor, vid minst två
utbetalningstillfällen.
För att klara utbetalningarna till Trafikverket och samtidigt ha likvida medel för den löpande
verksamheten är det nödvändigt att ansöka om ett tillfälligt lån.
Avsikten är att minimera kostnaderna för kommunen genom att låna minsta möjliga belopp
under så kort tid som möjligt. För att säkerställa likviditeten, tills återbetalning gjorts från
trafikverket, bör ansökan innehålla en låneram på max 20 miljoner kronor.
För den tid lånet löper tillkommer räntekostnader. Med en beräknad ränta på 4 % kommer
kostnaden att bli cirka 800 000 kronor per år, för ett lån på 20 miljoner kronor. När likvida
medel används tillkommer en alternativ kostnad.
Trafikverket kan inte ge något besked om när återbetalning av förskotteringen kan ske, dock
tidigast efter det att vägen är färdig (2011), enligt uppgift.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2011 enligt följande:
1. Ekonomisektionen får en tillfällig utökad låneram, på max 20 miljoner kronor, för att
säkerställa kommunens likviditet, tills Trafikverket har återbetalat det förskotterade
beloppet.
2. Kostnaden för räntan belastas rörelsekapitalet.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Åtgärden godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 26 (forts.)
Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 38

Beslut
Åtgärden godkänns.

Kopia till:
Ekonomisektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(25)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

19(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 27
Svar på motion om kameraövervakning av Norberg
kommuns fastigheter
Dnr 2010.0124.910

Sammanfattning av ärendet
Sari Elsilä (S) har inkommit med en motion om kameraövervakning av fastigheter i Norbergs
kommun i syfte att öka individens trygghet, bidra till att förhindra eller minimera skadegörelse
eller brottslighet samt öka identifieringsmöjlighet av gärningsman. Motionens förslag är att en
behovsanalys görs av alla kommunägda fastigheter som inte har verksamhet kvällar, nätter och
helger och att säkerhetsgruppen ansvarar för framtagandet av rutiner kring eventuell
kameraövervakning. Fullmäktige beslutade den 7 juni 2010 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) och barnoch utbildningsnämnden (BUN) för yttranden.
Av NVK efterfrågades en bedömning av rättsläget, effekter och andra erfarenheter av
kameraövervakning i Fagersta kommun, en grov kostnadsuppskattning samt eventuella andra
synpunkter. NVK anger bland annat att årskostnaden för kameraövervakning vid Källskolan
och Centralskolan uppskattas till 173 000 kronor och föreslår att motionen avslås.
Av BUN efterfrågades synpunkter beträffande behovet av kameraövervakning av fastigheter
som berörs av nämndens ansvarsområden. BUN ställer sig positiv till kameraövervakning av
fastigheterna, men utvecklar inte ställningstagandet.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Motionen om kameraövervakning av Norberg kommuns fastigheter avslås.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2011
NVK, direktionens protokoll den 30 september 2010, § 177
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 9 september 2010, § 40
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 50

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 27 (forts.)
Beslut
Motionen om kameraövervakning av Norberg kommuns fastigheter avslås.

Kopia till:
Sari Elsilä
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(25)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

21(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 28
Svar på motion om att externt upphandla driften av
Turistbyrån
Dnr 2009.0469.910

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP), Gunilla Siwerth (M) och Lennart Skansfors (C) har inkommit med en
motion om att externt upphandla driften av Norbergs Turistbyrå. Kommunfullmäktige
beslutade den 25 januari 2010 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och anger bland annat att
turistinformationen bör fortsätta drivas kommunalt då den är en del av kommunens totala
informationsverksamhet samt att man bör beakta att turistinformation som drivs av
kommunen kan uppfattas som mer neutral än om den drivs av ett privat företag.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Motionen om att externt upphandla driften av Turistbyrån avslås.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2010, § 8
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 2 september 2010, § 49
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 52

Beslut
Motionen om att externt upphandla driften av Turistbyrån avslås.

Kopia till:
Christer Filipsson
Gunilla Siwerth
Lennart Skansfors
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

22(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 29
Svar på motion om att externt upphandla driften av
fritidsgården Unkan
Dnr 2009.0470.910

Sammanfattning av ärendet
Christer Filipsson (FP), Gunilla Siwerth (M) och Lennart Skansfors (C) har inkommit med en
motion om att externt upphandla driften av fritidsgården Unkan. Kommunfullmäktige
beslutade den 25 januari 2010 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget och anger följande:
”Då barn- och utbildningsnämnden arbetar med att ta fram mål för verksamheten tillsammans
med Unkans personal och brukare är det för tidigt att ta ställning till en upphandling av
driften”.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt följande:
Motionen om att externt upphandla driften av fritidsgården Unkan avslås.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2010, § 9
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 17 juni 2010, § 31
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 53

Yrkanden
Majja Neverland (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Neverlands yrkande och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 29 (forts.)
Beslut
Motionen om att externt upphandla driften av fritidsgården Unkan avslås.

Kopia till:
Christer Filipsson
Gunilla Siwerth
Lennart Skansfors
Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(25)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

24(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 30
Motion om kommunens ställningstagande om rovdjur,
främst varg
Dnr 2011.0030.910

Sammanfattning av ärendet
Ola Jonsson (S) har inkommit med en motion om kommunens ställningstagande om rovdjur,
främst varg i kommunen.
Motionären föreslår att fullmäktige tillsätter en grupp som ska lämna förslag på en policy om
rovdjur, främst varg, vad kommunen ska svara om länsstyrelsen efterfrågar kommunens
synpunkt avseende utsättning av vargar i kommunen, kommunens syn på jägare, markägare
och invånare som bor i vargrevir samt invånare som bedriver boskapsskötsel.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 10 februari 2011

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

25(25)

Sammanträdesdatum
2011-03-14

§ 31
Motion om publicering av samtliga utskotts protokoll på
kommunens hemsida
Dnr

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund (V) har inkommit med en motion att kommunstyrelsens allmänna utskotts
protokoll och kallelser ska publiceras på hemsidan i likhet med kommunstyrelsens övriga
utskott.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 14 mars 2011

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

