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§ 60

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
• Ärende 7: Nybyggnad av idrottshall tas upp efter ärende 9:
Renhållningstaxa 2012
• Ärendena 11–16 tas upp efter ärende 5: Svar på
medborgarförslag om att bevara Kärrgruvan levande
• Ärende 22: Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta
kommuner samt planeringsunderlag för Norbergs kommun om
vindkraft tas upp efter ärende 6: Ny taxa för plan- och
bygglovsverksamhet
• Nytt informationsärende om pistmaskin tas upp efter ärende 31:
Eventuella övriga valärenden

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Överlämning av minnesgåvor till 25-årsjubilarer
Sammanfattning av ärendet
Anställda i Norbergs kommun får efter 25 års anställningstid en
minnesgåva.
Lilian Segvard-Eriksson, Yvonne Dahm-Persson, Carin Cereijo, Els-Britt
Wåhlander Boström, Liselotte Eriksson och Margareta Stolpe mottog vid
dagens möte minnesgåva, diplom och blommor efter att ha arbetat 25 år
i kommunens tjänst.
Ann-Christine Samuelsson, Anne Vestlin och Margareta Rudolfsson
hade inte möjlighet att närvara vid dagens möte, men har också
tjänstgjort 25 år i kommunen och kommer att få minnesgåvor vid ett
annat tillfälle.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Svar på medborgarförslag om anläggning av
isbana
Dnr 2010.0248.914

Sammanfattning av ärendet
Therese Bergendahl och Sari Elsilä har inkommit med ett
medborgarförslag om att spola en isbana vid busstorget i syfte att skapa
en rolig aktivitet och öka trivseln i centrum.
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (KIFU)och Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) har yttrat sig över förslaget. KIFU
föreslår att förslaget avslås. NVK:s förvaltning föreslår avslag mot
bakgrund av bland annat att den föreslagna platsen (Myntet 12) för
isbanan långsiktigt kan behövas för annat ändamål.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid ärendets behandling
beslutat att Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och NVK i
ett gemensamt yttrande ska inkomma med förslag på långsiktigt
användande av Myntet 12 sett ur ett helhetsperspektiv senast i oktober
2011.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 103
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2011
Skrivelse, NVK, daterad den 14 april 2011
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets protokoll den 9 februari 2011, § 11
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 187
Medborgarförslag inkommet den 6 december 2010

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62 (forts.)
Beslut
Medborgarförslaget om anläggning av isbana avslås.

Kopia till:
Therese Bergendahl
Sari Elsilä
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 63

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Svar på medborgarförslag om att bevara
Kärrgruvan levande
Dnr 2011.0016.914

Sammanfattning av ärendet
Carita Björklund och Michaela Schmidt har inkommit med ett
medborgarförslag om att bevara Kärrgruvan levande. Förslaget innebär
att kommunen ska satsa aktivt på att bevara Kärrgruvan levande genom
att verka för att bevara bostadsområdena Bolagshagen och Björkbyvägen
och att stödja förslagsställarnas arbete med att bevara Kärrgruvan, bland
annat genom att starta ett ungdomsprojekt.
Fullmäktige har beslutat att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
beredning med rekommendationen att en fullmäktigeberedning inrättas
för beredning av förslaget.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit att medborgarförslaget bifalls genom att en
kontaktperson för företrädare för Kärrgruvans invånare utses och att
beslutet ska omprövas av kommunstyrelsen efter ett år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 104
Fullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 9
Medborgarförslag inkommet den 14 januari 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63 (forts.)
Beslut
1. En kontaktperson för företrädare för Kärrgruvans invånare utses
inom ledningskontoret.
2. Beslutet enligt punkt ett ska omprövas av kommunstyrelsen efter
ett år.
3. Medborgarförslaget anses med hänvisning till ovanstående
punkter bifallet.

Kopia till:
Carita Björklund
Michaela Schmidt
Ledningskontoret (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Ingående av avtal för att förtydliga
medlemsansvaret i Kommuninvest
Dnr 2011.0061.942

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den
7 april 2011 beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat
regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.
Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat
medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett
totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Nytt regressavtal daterat den 7 april 2011 ingås med
Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i
föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.
2. Regressavtalet daterat den 7 april 2011 ska ersätta nuvarande
regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj
1993.
3. Avtal daterat den 7 april 2011 ingås med Kommuninvest i
Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i
Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
4. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson med vice
ordförande Lennart Skansfors som ersättare och ekonomichef
Sonja Parling med kanslichef Staffan Mood som ersättare i
förening bemyndigas att underteckna ovan angivna avtal för
kommunens räkning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 91
Kommuninvests skrivelse den 4 maj 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64 (forts)
Beslut
1. Nytt regressavtal daterat den 7 april 2011 ingås med
Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i
föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.
2. Regressavtalet daterat den 7 april 2011 ska ersätta nuvarande
regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj
1993.
3. Avtal daterat den 7 april 2011 ingås med Kommuninvest i
Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i
Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
4. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson med vice
ordförande Lennart Skansfors som ersättare och ekonomichef
Sonja Parling med kanslichef Staffan Mood som ersättare i
förening bemyndigas att underteckna ovan angivna avtal för
kommunens räkning.

Kopia till:
Ekonomisektionen (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Revidering av arbetsmiljöpolicy
Dnr 2011.0067.940

Sammanfattning av ärendet
Personalsektionen har upprättat ett förslag till revidering av Norberg
kommuns arbetsmiljöpolicy.
Arbetsmiljöpolicyn för Norbergs kommun antogs av
kommunfullmäktige den 3 maj 2004, § 40. Under åren som gått har det
skett en del förändringar i arbetsmiljölagen vilket medför att en
revidering av policyn är aktuell.
Förslaget till reviderad arbetsmiljöpolicy redovisades i Centrala
samverkansgruppen (CSG) den 29 oktober 2010, § 47. CSG tillstyrkte
förslaget men påvisade att ”Ansvar för genomförande…….” behöver ses
över vid en ny politisk organisation.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
fullmäktige att besluta att förslaget till reviderad arbetsmiljöpolicy antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 90
Personalsektionens tjänsteskrivelse den 8 mars 2011

Beslut
Förslaget till reviderad arbetsmiljöpolicy antas.

Kopia till:
Personalsektionen
Ledningskontoret
Barn- och utbildningsutskottet (inklusive policy)
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet (inklusive policy)
Socialutskottet (inklusive policy)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Svar på motion om gratis första hjälpeninstruktion för allmänheten
Dnr 2010.0040.91

Sammanfattning av ärendet
Sari Elsilä (S) har inkommit med en motion om att införa en gratis första
hjälpen-instruktion för allmänheten vart tredje år i syfte att rädda liv och
öka tryggheten.
Motionen har remitterats till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
(SDR) för yttrande. Förbundet anger att de inte med nuvarande
ekonomiska förutsättningar har möjlighet att erbjuda allmänheten gratis
första hjälpen-utbildning.
Ledningskontoret har föreslagit att förslaget om gratis första
hjälpeninstruktion för allmänheten hänskjuts till kommunens arbete med
att upprätta ett handlingsprogram för löpande mandatperiod enligt lagen
om skydd mot olyckor för ställningstagande och att motionen därmed
anses besvarad.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att fatta beslut i enlighet
med ledningskontorets förslag.
Fullmäktige har beslutat om återremiss av ärendet för klargörande av
kostnaden för att anlita annan utbildare än SDR.
Ledningskontoret har klargjort kostnaden för att anlita Röda Korset och
Första hjälpencentrum för att genomföra utbildning i första hjälpen.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
1. Kommunfullmäktige tar del av kompletteringen om kostnad för
att anlita annan utbildare än Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund.
2. Förslaget om gratis första hjälpen-instruktion för allmänheten
hänskjuts till kommunens arbete med att upprätta ett
handlingsprogram för löpande mandatperiod enligt lagen om
skydd mot olyckor för ställningstagande.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66 (forts.)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 97
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 13 december 2010, § 153
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2010
SDR, tjänsteskrivelse den 11 oktober 2010
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2010, § 11

Beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av kompletteringen om kostnad för
att anlita annan utbildare än Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund.
2. Förslaget om gratis första hjälpen-instruktion för allmänheten
hänskjuts till kommunens arbete med att upprätta ett
handlingsprogram för löpande mandatperiod enligt lagen om
skydd mot olyckor för ställningstagande.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Sari Elsilä
Beredskapssamordnaren (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Svar på motion om samtliga utskotts protokoll på
kommunens hemsida
Dnr 2011.0041.910

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund (V) har inkommit med en motion om att
kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll och kallelser ska
publiceras på hemsidan i likhet med kommunstyrelsens övriga utskott.
Ledningskontoret anger att ett arbete redan har påbörjats med att vidta
de åtgärder som motionären föreslår, det vill säga att publicera allmänna
utskottets protokoll och kallelser på kommunens hemsida, i syfte att öka
kommuninvånarnas insyn över beslut i kommunstyrelsens utskott.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
Motionen föranleder inte några ytterligare åtgärder med hänvisning till
det arbete som genomförs beträffande publicering av kommunstyrelsens
utskotts protokoll på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 98
Fullmäktiges protokoll den 14 mars 2011, § 31
Motion inkommen den 14 mars 2011

Beslut
Motionen föranleder inte några ytterligare åtgärder med hänvisning till
det arbete som genomförs beträffande publicering av kommunstyrelsens
utskotts protokoll på kommunens hemsida.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Svar på motion om subvention av kostnader för
provrörsbefruktning och adoption
Dnr 2011.0019.914

Sammanfattning av ärendet
Inga-Stina Hesselius inkom den 21 januari 2011 med en motion om
subventionering av kostnader för provrörsbefuktning och adoption för
boende i kommunen.
Förslagets syfte är att öka invånarantalet i kommunen.
Ledningskontoret anger i en tjänsteskrivelse att understöd åt enskilda
enligt kommunallagen faller utanför den kommunala kompetensen. Det
är därmed inte att anse som kompetensenligt för en kommun att besluta
att ge ekonomiskt stöd till enskilda för provrörsbefruktning och
adoption.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit att motionen avslås med hänvisning till att
förslaget inte anses omfattas av kommuners allmänna kompetens.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 99
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2011
Fullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 11
Motion inkommen den 21 januari 2011

Beslut
Motion om subvention av kostnader för provrörsbefruktning och
adoption avslås med hänvisning till att förslaget inte anses omfattas av
kommuners allmänna kompetens.

Kopia till:
Inga-Stina Hesselius

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-06-07

Svar på motion om profilering av Centralskolan
Dnr 2010.0246.910

Sammanfattning av ärendet
Mattias Björlestrand (C) inkom den 1 december 2010 med en motion om
profilering av Centralskolan i syfte att öka antalet elever genom att locka
elever från närliggande kommuner.
Motionären föreslår att en grupp tillsätts för att undersöka möjligheterna
att starta profilering på Centralskolan. Gruppen ska enligt förslaget se
över kompetens hos befintlig personal och skissa på en tänkbar lösning.
Barn- och utbildningsutskottet har yttrat sig om förslaget och föreslår att
motionen delvis bifalls med hänvisning till att Centralskolans rektor i
samverkan med elever och personal arbetar fram ett förslag på hur man
på bästa sätt ska arbeta aktivt och utåt för att skapa en bra skola, att detta
sker i dialog med barn- och utbildningsutskottet och är en del av det
redan pågående arbetet på skolan. Dialogen ska starta under hösten
2011.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att motionen om
profilering av Centralskolan bifalls delvis med hänvisning till barn- och
utbildningsutskottets yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 100
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 18 april 2011, § 36
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 185
Motion inkommen den 2 december 2010

Beslut
Motionen om profilering av Centralskolan bifalls delvis med hänvisning
till barn- och utbildningsutskottets yttrande.

Kopia till:
Mattias Björlestrand
Barn- och utbildningsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Ny taxa för plan- och bygglovverksamhet
Dnr 2011.0063.406

Sammanfattning av ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) har sedan
1 januari 2007 tillämpat gemensamma taxor för samverkanskommunerna. För plan- och bygglovtaxan har endast förändringar av
beloppsgränser genomförts i form av indexhöjningar i enlighet med
taxans bestämmelser.
I samband med att en ny plan- och bygglag börjar gälla 2 maj 2011 införs
nya regler som inte har täckning i den nuvarande taxan och även nya
möjligheter att kunna få ersättning i samband med tillsyn med mera.
Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat ett förslag till ny taxa
som i princip följer beräkningsmodellerna för den taxa som nämnden
idag tillämpar men med justering för andra begrepp samt tillkommande
obligatoriska arbetsuppgifter och en ambition att anpassa taxan till den
faktiska tidsåtgång/kostnad som nämnden har för verksamheten.
Förslaget innehåller alltså justeringar och nya tabeller för:
- kostnader som tillkommer på grund av nya lagstadgade arbetsuppgifter,
till exempel mera tillsyn i samband med byggnation
- kostnader för arbetsuppgifter som funnits tidigare, men där lagen
tidigare inte medgav avgift, till exempel viss tillsyn enligt plan- och
bygglagen utöver tillsyn enligt stycket ovan
- uppräkning av den allmänna taxenivån för bättre kostnadstäckning
och/eller för att bättre finansiera den personal som nämnden behöver för att
bedriva verksamhet.

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän
försäkring, milliprisbasbelopp samt ärendeberoende faktorer som
grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av
respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs en justeringsfaktor N = 1
till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållandena i
kommunen. Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 70 (forts.)
Samtidigt med den nya taxan kommer den gamla taxan att gälla i
tillämpliga delar under en längre tid. Dels för kart- och
mätningsverksamheten och dels för de ärenden som uppkommit före
den nya lagens inträdande samt med viss justering för planavgifter enligt
”Taxebestämmelser / Allmänna bestämmelser punkt 2.3 fjärde stycket” i
nya förslaget.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och VDMBN
föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
Taxa för verksamhet enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med
mera enligt bilaga daterad den 5 april 2011 att gälla från den 1 juli 2011
antas.
Vid sammanträdet deltar Anna Kuylenstierna för en föredragning av
ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 96
Allmänna utskottets protokoll den 27 april 2011, § 53
VDMBN, protokoll den 5 april 2011, § 45

Beslut
Taxa för verksamhet enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med
mera enligt bilaga daterad den 5 april 2011 att gälla från den 1 juli 2011
antas.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 71

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta
kommuner samt planeringsunderlag för Norbergs
kommun om vindkraft
Dnr 2007.0241.212

Sammanfattning av ärendet
Den 14 juni 2010 godkände arbetsutskottet förslagshandlingen
”Vindkraft – Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner”, framtagen av
Västmanland-Dalarna (V-dala) miljö- och byggförvaltning efter uppdrag,
i samarbete med SWECO Architects AB, för samråd.
Samråd med allmänhet, intresseorganisationer, övriga intressenter,
angränsande kommuner samt myndigheter har hållits under perioden 14
juli – 1 september 2010. Därefter har handlingen reviderats.
Den reviderade handlingen ”Vindkraft – tillägg till översiktsplan för
Avesta kommun och Fagersta kommun, planeringsunderlag för
Norbergs kommun – Utställningshandling” inkom i december.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari, § 29 att den upprättade
förslagshandlingen godkänns för utställning.
Handlingen har under tiden 7 februari – 7 april 2011varit utställd för
granskning. Handlingen skickades före utställningstidens början, för
yttrande, till ett antal regionala och lokala myndigheter, organisationer
liksom till närliggande kommuner. Handlingen har under hela
utställningstiden funnits tillgänglig även för allmänheten på biblioteken i
Avesta, Fagersta och Norberg samt på miljö- och byggförvaltningens
lokaler i Avesta och på förvaltningens hemsida.
Inkomna yttranden har sammanställts, övervägts och besvarats i ett
utlåtande daterat den 15 april 2011. Yttranden från Länsstyrelsen i
Västmanland och Länsstyrelsen i Dalarna, så kallade
granskningsyttranden, daterade den 6 april 2011 respektive 4 april 2011,
ska bifogas översiktsplanen och läsas tillsammans med denna.
Planen har med anledning av inkomna yttranden kompletterats och
justerats något, vilket framgår i ovan nämnda utlåtande. Ändringarna är
inte av en sådan omfattning att planen behöver ställas ut på nytt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 71 (forts.)
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och V-dala miljöoch byggnadsförvaltning föreslagit att upprättad förslagshandling ”
Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner
samt planeringsunderlag för Norbergs kommun” godkänns som
planeringsunderlag.
Vid sammanträdet deltar Anna Kuylenstierna, förvaltningschef vid
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, för en föredragning
av ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 112
V-dala miljö- och byggnadsförvaltnings skrivelse den 15 april 2011
Vindkraft, Tillägg till översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta
kommun. Planeringsunderlag för Norbergs kommun december 2010,
rev. april 2011

Beslut
Upprättad förslagshandling ” Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för
Avesta och Fagersta kommuner samt planeringsunderlag för Norbergs
kommun” godkänns som planeringsunderlag.

Kopia till:
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 72

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Ny taxa för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Dnr 2011.0050.346

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har beslutat att
föreslå kommunstyrelsen i Norbergs kommun överlämna ärende om ny
taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar till
kommunfullmäktige med hemställan att kommunfullmäktige
beslutar anta förslaget till ändringar i taxan för Norbergs kommuns
allmänna vatten och avloppsanläggning att gälla från och med den 1
oktober 2011.
Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften med 5 % då denna
inte på långt när täcker NVK:s genomsnittliga självkostnad vid
upprättande av förbindelsepunkt.
Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 5,3 %. Den fasta
avgiften höjs från 4 111 kr till 4 329 kronor per år. Rörliga
förbrukningsavgiften höjs från 22,80 kronor till 24,00 kronor per m3.
Lägenhetsavgiften för bostadsfastighet höjs från 1 443 kronor till 1 520
kronor per år. Tomtyteavgiften höjs från 203 kronor till 214 kronor per
år och varje påbörjat 100-tal kvm tomtyta.
För en normalvilla med en vattenförbrukning om 150 m3 per år innebär
förslaget en höjning av förbrukningsavgiften från 3 420 till 3 600 kr, fasta
avgiften från 4 111 till 4 329 kr och en höjning av lägenhetsavgiften från
1 443 till 1 520 kr eller tillsammans 475 kr inklusive moms för ett år.
Kostnadsökningarna 2011 bedöms bli i storleksordningen 3 % på
årsbasis samtidigt som försäljningsvolymen bedöms minska med 2 % per
år. Vidare har kommunfullmäktiges uttalade viljeinriktning, att
brukningstaxan under några år skall höjas med en procentenhet mer per
år än kostnadsökningarna för att tillskapa ökade underhållsmedel,
beaktats.
De fasta avgifterna för diverse tjänster föreslås höjas med 3 %, vilket
bedöms motsvara kostnadsökningarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 72 (forts.)
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och NVK
föreslagit fullmäktige att besluta att förslaget till ändringar i taxan för
Norbergs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning att gälla från
och med den 1 oktober 2011 antas.
Vid sammanträdet deltar Harold Nilsson, förbundschef vid NVK för en
föredragning av ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 94
NVK, direktionens protokoll den 24 mars 2011, § 78

Beslut
Förslaget till ändringar i taxan för Norbergs kommuns allmänna vatten
och avloppsanläggning att gälla från och med den 1 oktober 2011 antas.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 73

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Renhållningstaxa 2012
Dnr 2011.0052.406

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har beslutat att
föreslå kommunstyrelsen i Norbergs kommun överlämna ärende om
renhållningstaxa till kommunfullmäktige med hemställan att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till oförändrade avgifter i
avgiftsbilaga till renhållningstaxa för Norbergs kommun att gälla från och
med den 1 januari 2012.
NVK:s förvaltning anger att renhållningsverksamheten 2011 beräknas ge
ett överskott som tillsammans med sedan tidigare balanserat överskott
kommer att täcka kostnadsökningar 2012 för insamlingsentreprenaden
och mottagningsverksamheten vid VAFAB Miljö AB för 2012. Förslaget
innebär samtidigt oförändrade avgifter för latrinhämtning och
slamtömning vid kampanjtömning. För budad tömning gäller i
avgiftsbilagan angivet belopp uppräknat med högst angivet index.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och NVK
föreslagit fullmäktige att besluta att förslag till oförändrade avgifter i
avgiftsbilaga till renhållningstaxa för Norbergs kommun att gälla från och
med den 1 januari 2012 antas.
Vid sammanträdet deltar Harold Nilsson, förbundschef vid NVK för en
föredragning av ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 95
NVK, direktionens protokoll den 24 mars 2011, § 80

Beslut
Förslag till oförändrade avgifter i avgiftsbilaga till renhållningstaxa för
Norbergs kommun att gälla från och med den 1 januari 2012 antas.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 74

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Nybyggnad av idrottshall
Dnr 2008.0127.821

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2008 att uppdra till en
projektgrupp att ta fram underlag till beslut om att bygga en idrottshall i
kommunen.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har den 1 april
2009 på uppdrag av gruppen upprättat en förstudie med
kostnadsuppskattning samt förslag på lämpliga lösningar ur
miljösynpunkt. En utredning har även gjorts beträffande nyttjande av
Bivabs lokaler till ny idrottshall.
Ett förslag har därefter upprättats i en förstudie som skickades på remiss
till de i kommunfullmäktige representerade partierna. Gruppen har
därutöver bland annat anordnat ett offentligt möte där frågan har
behandlats. Den 12 januari 2010 upprättade projektgruppen ett nytt
förslag.
Kommunfullmäktige tog den 3 maj 2010 ett inriktningsbeslut att bygga
en idrotts- och evenemangshall inklusive fritidsgård enligt
projektgruppens förslag. NVK uppdrogs att ansvara för projektering av
en sådan hall.
NVK har inkommit med en skrivelse daterad den 1 november 2010
innehållande en kalkyl på en idrotts- och evenemangshall inklusive en
fritidsgård enligt projektgruppens uppdrag på totalt 2 200 kvm med en
kortfattad beskrivning samt tillhörande planritning och sektion genom
idrottshallen. Kalkylen för projektet uppgår till 42 000 000 kronor
exklusive moms.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2010 enligt följande: Med
förslaget daterat den 1 november 2010 som grund återremitteras ärendet
till NVK för komplettering avseende energitekniska lösningar med
alternativen fjärrvärme, värmepumpar och solenergi samt
driftskostnadsredovisning och finansieringsanalys med olika alternativ att
redovisas senast den 17 januari 2011.
NVK inkom den 7 februari 2011 med en jämförelse mellan de olika
energitekniska lösningarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 74 (forts.)
Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2011 bland annat att
återremittera ärendet för en kompletterande utredning för att utröna
möjligheter att bygga hallen och de anslutande lokalerna i första hand
enligt passivhusstandard och i andra hand så energieffektivt som möjligt.
NVK har med anledning av beslutet ovan inkommit med ett
beslutsunderlag där tre beslutsalternativ presenteras:
1. Idrotts- och evenemangshall (ca 1700 kvm) jämte ungdomsgård
(ca 300 kvm) med samlingslokal (ca 200 kvm)
2. Idrottshall (ca 1700 kvm) jämte ungdomsgård (ca 300 kvm) utan
större samlingslokal
3. Idrotts- och evenemangshall (ca 1800 kvm)
NVK har även kalkylerat samtliga alternativ.
NVK föreslår att Norbergs kommun genom beslut i kommunfullmäktige
beslutar att uppföra en idrottshall enligt alternativ 2 eller 3 med
energikrav motsvarande GreenBuilding samt ger NVK i uppdrag att
genomföra upphandling och byggnation i kvarteret Kronan inom den
ekonomiska ram som anges i kalkylen.
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige att besluta enligt
följande:
1. Idrottshall uppförs enligt alternativ 2 i beslutsunderlag daterat
den 3 maj 2011 från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) med energikrav motsvarande
GreenBuilding.
2. NVK har i uppdrag att genomföra upphandling och byggnation i
kvarteret Kronan inom en ekonomisk ram som anges i
presenterad kalkyl daterad den 3 maj 2011.
3. För ändamålet anslås 26 miljoner kronor i investeringsbudget
2012 och 17 miljoner kronor i investeringsbudget 2013.
4. I driftbudget 2013 anslås 1,5 miljoner kronor och 3,5 miljoner
kronor i driftbudget 2014.
5. Kommunstyrelsen ansvarar för hallen genom dess kultur-,
idrotts- och fritidsutskott.
6. En dialoggrupp ska finnas med representanter för NVK samt två
representanter vardera för kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen respektive barn- och
utbildningsförvaltningen tiden fram till färdigställande av
förfrågningsunderlag. Respektive förvaltning ansvarar för att
dialog förs med berörda.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 74 (forts.)
Kommunstyrelsens ordförande har genom ordförandebeslut den 23 maj
2011 ändrat kommunstyrelsens förslagspunkt 4 till följande lydelse:
I driftbudget 2013 anslås 1 700 000 kronor och 4 100 000 kronor i
driftbudget 2014.
NVK har på uppdrag av kommunstyrelsen inkommit med en
konsekvensbeskrivning med redovisning av de åtgärder som Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund har senarelagt avseende
idrottssal och ungdomsgård i avvaktan på beslut om idrottshall.

Beslutsunderlag
NVK, tjänsteskrivelse den 24 maj 2011
Ordförandebeslut den 23 maj 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 93
NVK, beslutsunderlag den 3 maj 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari 2011, § 35

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ett tillägg görs till kommunstyrelsens förslag,
punkt 2, enligt följande:
NVK har i uppdrag att genomföra upphandling och byggnation i
kvarteret Kronan eller på annan lämpligare plats inom en ekonomisk ram
som anges i presenterad kalkyl daterad den 3 maj 2011.
Pratima Åslund (V) yrkar med instämmande av Majja Neverland (V),
Christer Filipsson (FP), Lennart Skansfors (C) och Marie-Louise Murray
(FP) avslag till kommunstyrelsen förslag och Erikssons tilläggsyrkande.
Mattias Björlestrand (C) yrkar med instämmande av Kenneth Östberg
(S), Eva Pålsson (S), Arne Pettersson (S) bifall till Erikssons förslag.
Gunilla Persson (S) yrkar med instämmande av Henning Bask (S) bifall
till kommunstyrelsen förslag.
Ordföranden ställer Perssons yrkande mot Åslunds yrkande och finner
att fullmäktige bifaller Perssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 74 (forts.)
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för Perssons yrkande.
Nej-röst för Åslunds yrkande.
Med 15 röster för Perssons yrkande och 15 röster för Åslunds yrkande
beslutar fullmäktige bifalla Perssons yrkande på grund av att ordföranden
vid lika röstetal har utslagsröst (se bilaga: omröstning, sidan 51).
Ordföranden ställer därefter proposition på Erikssons tilläggsyrkande
och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.

Beslut
1. Idrottshall uppförs enligt alternativ 2 i beslutsunderlag daterat
den 3 maj 2011 från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK) med energikrav motsvarande
GreenBuilding.
2. NVK har i uppdrag att genomföra upphandling och byggnation i
kvarteret Kronan eller på annan lämpligare plats inom en
ekonomisk ram som anges i presenterad kalkyl daterad den 3 maj
2011.
3. För ändamålet anslås 26 miljoner kronor i investeringsbudget
2012 och 17 miljoner kronor i investeringsbudget 2013.
4. I driftbudget 2013 anslås 1 700 000 kronor och 4 100 000 kronor
i driftbudget 2014.
5. Kommunstyrelsen ansvarar för hallen genom dess kultur-,
idrotts- och fritidsutskott.
6. En dialoggrupp ska finnas med representanter för NVK samt två
representanter vardera för kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen respektive barn- och
utbildningsförvaltningen tiden fram till färdigställande av
förfrågningsunderlag. Respektive förvaltning ansvarar för att
dialog förs med berörda.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 74 (forts.)
Reservationer
Kent Persson (V), Christer Filipsson (FP), Kjell Sundvall (M), Lennart
Skansfors (C), Pratima Åslund (V), Henrik Nyström (FP), Sven Bergman
(M), Majja Neverland (V), Ulf Olofsson (C), Mats Guss (FP), Fredrik
Johansson (V), Monica Karlsson (M), Marie-Louise Murray (FP), Dennis
Hellström (C) och Nancy Ibarra (V) reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiets ledamöter lämnar en skriftlig reservation.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 75

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Budgetuppföljning den 31 mars 2011
Dnr 2009.0494.942

Sammanfattning av ärendet
I Norbergs kommun upprättas kommunövergripande budget- och
verksamhetsuppföljning med ekonomiska prognoser i mars och oktober.
Ekonomisektionen har upprättat ett förslag till budget- och
verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2011. En översiktlig ekonomisk
prognos redovisar ett positivt resultat för hela året med 3,2 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att budget- och
verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2011 med finansiell rapport
godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 89
Budget- och verksamhetsuppföljning 2011-03-31 med finansiell rapport

Beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2011 med
finansiell rapport godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 76

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Svar på motion om mat och kost i kommunens
verksamheter
Dnr 2010.0260.910

Sammanfattning av ärendet
Åsa Eriksson (S) och Peter Lind (MP) inkom den 20 december 2010
med en motion om mat och kost i kommunens verksamheter.
Motionärerna föreslår bland annat att ledningsgruppen ges ett uppdrag
att tillsammans med en expert inom området utreda möjligheterna till en
gemensam kostorganisation.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
ledningskontoret föreslagit fullmäktige att besluta enligt följande:
Motionen om mat och kost i kommunens verksamheter bifalls på så sätt
att kommunstyrelsen genom barn- och utbildningsutskottet och
socialutskottet gör en utredning under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar att anslå medel för finansiering av
utredningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 102
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2011
Kommunfullmäktiges protokoll den 24 januari 2011, § 10
Motion inkommen den 20 december 2010

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 76 (forts.)
Yrkanden
Pratima Åslund (V) yrkar med instämmande av Lennart Skansfors (C)
om återremiss för en grov kostnadsuppskattning för utredningen.
Åsa Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Åslunds och Skansfors yrkande mot Erikssons
yrkande och finner att fullmäktige bifaller Erikssons yrkande.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för Erikssons yrkande.
Nej-röst för Åslunds och Skansfors yrkande.
Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna. Med 15 röster för Erikssons yrkande och 15
röster för Åslunds och Skansfors yrkande beslutar fullmäktige bifalla
Åslunds och Skansfors yrkande (se bilaga: omröstning, sidan 51).

Beslut
Ärendet återremitteras för en grov kostnadsuppskattning för
utredningen.

Kopia till:
Ledningskontoret (för åtgärd)

Justerare

Utdragsbestyrkande

32(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 77

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2011.0077.910

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de motioner, som då ännu
inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner under
beredning. Förteckningen innehåller följande motioner:
1. Motion om gratis första hjälpen-instruktion för allmänheten, Sari
Elsilä (S).
2. Motion om allokering och utveckling av kommunens
driftsorganisation, Christer Filipsson (FP).
3. Motion om bildande av ett estetiskt råd, Lennart Skansfors (C).
4. Motion om profilering av Centralskolan, Mattias
Björlestrand (C).
5. Motion om utredning av en gemensam överförmyndarorganisation inkom FHANS-kommunerna, Eva Pålsson (S),
Pratima Åslund (V), Christer Filipsson (FP), Sven Bergman (M),
Lennart Skansfors (C) och Peter Lind (MP).
6. Motion om mat och kost i kommunens verksamheter, Åsa
Eriksson (S) och Peter Lind (MP).
7. Motion om subventionering av kostnader för
provrörsbefruktning och adoption, Inga-Stina Hesselius (S).
8. Motion om utökning av antalet boendeplatser i äldreomsorgen,
Inga-Stina Hesselius (S) och Torsten Jansson (S).
9. Motion om kommunens ställningstagande om rovdjur, främst
varg, Ola Jonsson (S).
10. Motion om publicering av samtliga utskotts protokoll på
kommunens hemsida, Pratima Åslund (V).

Justerare

Utdragsbestyrkande

33(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 77 (forts.)
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att ta del av
förteckningen av över motioner under beredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 106
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2011

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Notering till protokollet
Motion nummer 1, 4, 7 och 10 i förteckningen över motioner under
beredning är besvarade.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

34(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 78

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2011.0078.914

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31a §, ska kommunstyrelsen
två gånger årligen för fullmäktige redovisa de medborgarförslag, som då
ännu inte är färdigberedda.
Ledningskontoret har upprättat en förteckning över medborgarförslag
under beredning. Förteckningen innehåller följande medborgarförslag:
1. Medborgarförslag angående förbud mot fyrverkerier, Karin
Hurtig och Lars-Rune Hesselbäck.
2. Medborgarförslag om möjliggörande av start av sociala företag,
Åsa Eriksson.
3. Medborgarförslag angående uthyrning av bostäder till konstnärer,
Arne Andersson.
4. Medborgarförslag om anläggning av isbana, Therese Bergendahl
och Sari Elsilä.
5. Medborgarförslag om att underlätta pendling för
landsbygdsboende gymnasieelever, Marie Andersson.
6. Medborgarförslag om att bevara Kärrgruvan levande, Carita
Björklund och Michaela Schmidt.
7. Medborgarförslag om en positiv väg in till Norberg, Karin Stridh.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att ta del av
förteckningen av över motioner under beredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 107
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande

35(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 78 (forts.)
Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Notering till protokollet
Medborgarförslag nummer 4 och 6 i förteckningen över
medborgarförslag under beredning är besvarade.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

36(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 79

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Reglemente för Kommunala handikapprådet
Dnr 2011.0009.600

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet om reglemente för
Kommunala handikapprådet med motiveringen att frågan om
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott representation i rådet
ska omprövas.
Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att utskottets syn är att den
verksamhet som utskottet företräder regleras på ett tydligt sätt genom
lagar och förordningar med att de genom att medverka i rådet kan bidra
med ett barn- och ungdomsperspektiv.
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige att besluta enligt
följande:
1. Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott ska vara
representerade i Kommunala handikapprådet.
2. Ersättare får närvara vid rådets sammanträden och har rätt att
delta i överläggningen men har inte förslagsrätt.
3. Ersättarna ersätts enligt fastställda regler för förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 108
Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 18 april 2011, § 38
Fullmäktiges protokoll den 14 mars 2011, § 21

Beslut
1. Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott ska vara
representerade i Kommunala handikapprådet.
2. Ersättare får närvara vid rådets sammanträden och har rätt att
delta i överläggningen men har inte förslagsrätt.
3. Ersättarna ersätts enligt fastställda regler för förtroendevalda.

Kopia till (inklusive reglemente):
Barn- och utbildningsutskottet
Socialutskottet
Reglementepärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 80

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Revidering av mål i vision 2015
Dnr 2010.0107.950

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 7 juni 2010 att inrätta en fullmäktigeberedning
för att revidera målen i Vision 2015. Beredningen har upprättat ett
förslag till inriktningsmål till Vision 2015.
Följande tre inriktningsmål till Vision 2015 föreslås:
• Norberg ska ha delaktiga och engagerade medborgare som gör
kultur-, idrotts- och fritidslivet unikt.
• Våra ungdomar ska ha goda kunskaper när de lämnar skolan och
ser framtiden an med tillförsikt.
• Norbergs befolkning och näringsliv ska växa i en hållbar miljö.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
fullmäktigeberedningen föreslagit att beredningens förslag den 15 april
2011 till mål i Vision 2015 antas och att vision och inriktningsmålen
prövas 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 110
Fullmäktigeberedningens skrivelse den 15 april 2011
Fullmäktigeberedningens minnesanteckningar den 12 april 2011
Fullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 162

Justerare

Utdragsbestyrkande

38(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 80 (forts.)
Beslut
1. Beredningens förslag den 15 april 2011 till mål i Vision 2015
antas.
2. Vision och inriktningsmålen utvärderas och prövas 2015.

Kopia till (inklusive skrivelse):
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Ekonomisektionen
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande

39(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 81

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2011.0068.700

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 första kvartalet 2011. För denna period rapporteras fem
icke verkställda beslut som alla avser särskilt boende. Två beslut har
verkställts, en person har tackat nej till erbjudande.
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att ta del av
rapport om icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service för kvartal 1 2011.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2011, § 117
Socialutskottets protokoll den 26 april 2011, § 70

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapport om icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för kvartal 1 2011.

Kopia till:
Socialutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

40(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 82

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Motion om skötsel av turistmål
Dnr 2011.0086.910

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (S), Gunnar Tiger (S) och Ola Jonsson (S) har inkommit
med en motion om att politiska partier och föreningar i Norbergs
kommun ska ges möjlighet att adoptera något eller några av kommunens
besöksmål för att hålla dessa rena från växande sly.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 7 juni 2011

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

41(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 83

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Val till fullmäktigeberedning av barn- och
ungdomspolitiskt program
Dnr 2011.0035.109

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att en fullmäktigeberedning med uppdrag att
tillsammans med ungdomar i kommunen ta fram ett barn- och
ungdomspolitiskt program ska tillsättas.
Fullmäktige har den 9 maj 2011 beslutat att återremittera ärendet till
valberedningen. Valberedningen har lämnat ett förslag till val av
ledamöter och personliga ersättare till fullmäktigeberedningen.

Beslutsunderlag
Valberedningens minnesanteckningar den 16 maj 2011
Fullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 57
Fullmäktiges protokoll den 14 mars 2011, § 24

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 83 (forts.)
Beslut
1. Till ledamöter i fullmäktigeberedning av barn- och
ungdomspolitiskt program utses:
- Frida Jansson (S) med Björn Larsson (S) som personlig
ersättare
- Jon Ashbourne (V) med Majja Neverland (V) som
personlig ersättare
- Ludwig Hammarbäck (MP) med Peter Lind (MP) som
personlig ersättare
- Henrik Nyström (FP) med Linn Hansdotter (FP) som
personlig ersättare
- Tove Winqvist (C) med Mattias Björlestrand (C) som
personlig ersättare
- Monica Karlsson (M) med Sven Bergman (M) som
personlig ersättare
2. Till beredningens ordförande utses Frida Jansson (S).
3. Till beredningens vice ordförande utses Henrik Nyström (FP).

Kopia till:
De valda
Barn- och utbildningsutskottet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Socialutskottet
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

43(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 84

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Val av ny ersättare i Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund (V) har inkommit med skrivelse där hon önskar avsäga
sig förtroendeuppdraget som ersättare i Norra Västmanlands
Samordningsförbund.
Fullmäktige har beslutat att Pratima Åslund (V) entledigas från sitt
uppdrag som ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund
under perioden 2011–2014 samt att bordlägga val av ny ersättare.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges protokoll den 9 maj 2011, § 58

Beslut
Val av ny ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund under
perioden 2011–2014 bordläggs.

Kopia till:
Valberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

44(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 85

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen och val av ny ersättare
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Linn Hansdotter (FP) har inkommit med en skrivelse där hon begär att
bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 20 maj 2011

Yrkanden
Christer Filipsson (FP) yrkar att Mats Guss (FP) utses till ersättare i
kommunstyrelsen för perioden 2011–2014.

Beslut
1. Linn Hansdotter (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Mats Guss (FP) utses till ersättare i kommunstyrelsen för
perioden 2011–2014.

Kopia till:
Linn Hansdotter
Mats Guss
Vaktmästeriet
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

45(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 86

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Val till Patientnämnden
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Valberedningen har nominerat Nancy Ibarra (V) till Patientnämnden.

Beslutsunderlag
Valberedningens minnesanteckningar den 14 mars 2011

Beslut
Nancy Ibarra (V) nomineras till Patientnämnden.

Kopia till:
Patientnämnden
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

46(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 87

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Avsägelse av förtroendeuppdrag i Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, val av ny
ledamot samt nominering till ordförandepost
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Sten Nordström (S) har inkommit med en skrivelse där han avsäger sig
förtroendeuppdragen som ledamot i direktionen för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) och som ersättare i
direktionens arbetsutskott.
Henning Bask (S) har inkommit med en skrivelse där han anger att han
från och med den 1 juli 2011 åtar sig förtroendeuppdraget som ledamot i
direktionen för NVU.
Anders Bäckman (S) har inkommit med en skrivelse där han avsäger sig
förtroendeuppdraget som revisor i NVU.

Beslutsunderlag
Nordströms skrivelse inkommen den 7 juni 2011
Basks skrivelse inkommen den 7 juni 2011
Bäckmans skrivelse inkommen den 28 april 2011

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att Henning Bask (S) utses till ledamot i
direktionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund med Sten
Nordström (S) som personlig ersättare under perioden 2011–2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande

47(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-06-07

§ 87 (forts.)
Beslut
1. Sten Nordström (S) entledigas från och med den 1 juli 2011 från
sina uppdrag som ledamot i direktionen för NVU och som
ersättare i direktionens arbetsutskott.
2. Henning Bask (S) utses från och med den 1 juli 2011 till ledamot
i direktionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund med
Sten Nordström (S) som personlig ersättare under perioden
2011–2014.
3. Anders Bäckmans avsägelse från uppdraget som revisor i NVU
överlämnas till valberedningen.

Kopia till:
De valda och nominerade
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Valberedningen
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

48(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 88

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Avsägelse av förtroendeuppdrag i VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd, val av ny
ledamot samt nominering till presidiepost
Dnr 2011.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Henning Bask (S) har inkommit med en skrivelse där han avsäger sig
förtroendeuppdraget som ledamot och andre vice ordförande i
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd från och med den 1
juli 2011.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 7 juni 2011

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att Peter Lind (MP) utses till ledamot i
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd under perioden 2011–
2014 och nomineras till andre vice ordförande i Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnd under perioden 2011–2014 samt att val av
ersättare i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd bordläggs.

Beslut
1. Peter Lind (MP) utses till ledamot i Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnd under perioden 2011–2014.
2. Peter Lind (MP) nomineras till andre vice ordförande i
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd under
perioden 2011–2014.
3. Val av ersättare i Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd bordläggs.

Kopia till:
Peter Lind
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Valberedningen
Valpärm

Justerare

Utdragsbestyrkande

49(51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 89

Sammanträdesdatum
2011-06-07

Information om eventuellt köp av pistmaskin
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) informerar om
kommande ärende till fullmäktige.
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har träffat Norbergs Skidklubb
och Norbergs Slalomklubb med anledning av att pistmaskinen, som
används för att preparera skidspår och slalombacke i Klackberg, är
slutkörd. Det behövs en ny (begagnad) pistmaskin för att hålla
verksamheten igång från och med vintersäsongen 2011-2012.
De båda klubbarna har lämnat ett förslag till lösning av problemet som
kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen bedömer som realistiskt under
förutsättning att kommunfullmäktige beviljar kultur-, idrotts- och
fritidsutskottet ett investeringsutrymme på högst 500 000 kronor år
2011.

Kopia till:
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Justerare

Utdragsbestyrkande

50(51)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2011-06-07

Kommunfullmäktige

Bilaga: omröstning, §§ 74 och 76
Ledamot/
tjänstgörande ersättare
Kenneth Östberg (S)
Åsa Eriksson (S)
Kent Persson (V)
Frida Jansson (S)
Christer Filipsson (FP)
Ola Jonsson (S)
Kjell Sundvall (M)
Lennart Skansfors (C)
Gunilla Persson (S)
Pratima Åslund (V)
Sten Nordström (S)
Henrik Nyström (FP)
Elizabeth Pettersson (S)
Henning Bask (S)
Sven Bergman (M)
Majja Neverland (V)
Ulf Olofsson (C)
Inga-Stina Hesselius (S)
Mikael Ladman (S)
Mats Guss (FP)
Peter Lind (MP)
Eva Pålsson (S)
Fredrik Johansson (V)
Gunnar Tiger (S)
Ingrid Falquist (S)
Monica Karlsson (M)
Marie-Louise Murray (FP)
Arne Pettersson (S)
Dennis Hellström (C)
Nancy Ibarra (V)

Justerare

§ 74
Ja-röst Nej-röst
X
X

§ 76
Ja-röst Nej-röst
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

Utdragsbestyrkande

X
X

51(51)

