Sammanträdesprotokoll

1(23)

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 2 mars, klockan
17.30–19.55.

Beslutande

Sten Nordström (s), ordförande, Pratima Åslund (v), 1:e vice
ordförande, Stefan Vestling (sd), 2:a vice ordförande, Åsa
Eriksson (s), Kent Persson (v), Gunilla Persson (s), Lisa
Bäckman (v), Gunnar Tiger (s), Lars Persson (pnf), Tove
Winqvist (s), Fredrik Johansson (v), Agneta Wennerström (c),
Annika Hedberg Roth (s), Olle Rahm (s), Runo Andersson (pnf),
Heikki Kärpälä (sd), Nancy Ibarra (v), Elizabeth Pettersson (s),
Marie-Louise Murray (fp), §§ 20-21, Niklas Forsberg (s), §§ 2036, Henrik Dömstedt (v), Björn Larsson Björnberg (s), Stig
Holmberg (c), Åsa-Lena Vestling (sd), Jimmy Koivisto (v),
Henning Bask (s), ersättare, Linnéa Landerstedt (s), ersättare,
Rickard Gillman (s), ersättare, § 37, Kjell Karlsson (mp),
ersättare, §§ 20-36.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Caroline Persson, administrativ
chef/kommunsekreterare, Andreas Johansson,
kommunsekreterare, Ingrid Nord, sektorchef, § 21.
Ersättare: Torsten Jansson (s), Lars Gustavsson (pnf).

Justerare
Justeringsdatum

Heikki Kärpälä, Nancy Ibarra
2015-03-09

Underskrifter

Sekreterare

§§ 20-37
Andreas Johansson

Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Heikki Kärpälä, Nancy Ibarra
ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunfullmäktige
2015-03-02
Datum då anslaget tas ned
2015-03-10
Kommunhuset, enhet administration

Underskrift

Andreas Johansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – Snyten-Kärrgruvan järnväg, tas upp som punkt nummer
5.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 21

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Utbyggnad av förskola
Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog, 2014-10-13, § 120, åt barn- och
utbildningsutskottet att tillsammans med Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) skyndsamt utreda hur de utökade
lokalbehoven kan lösas på ett resurseffektivt sätt. Utredningen ska
särskilt beakta: mobil förskola, utökat vistelsetid på befintlig förskola och
styra om barns vistelsetid på förskola.
Barn- och utbildningsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget nybyggnation, utbyggnad
av Blåsippan.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta enligt
följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget nybyggnation,
utbyggnad av Blåsippan.
2. Personalen på förskolan Blåsippan ska inbjudas att delta i
projekteringen av den nya avdelningen.
3. Upphandlingen av byggnationen skall genomföras med sociala
krav och/eller utvärderingskriterier som syftar till att skapa
förutsättningar för unga personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden att få en anställning.
4. Kostnadstaket för projektet är 3,4 mkr och finansieras genom en
tillfälligt utökad investeringsram för NVK.
5. Driftkostnaden av den nya förskoleavdelningen hänskjuts till
budgetberedningens sammanträde i mars.
6. Som alternativ till investering skall kommunen undersöka
möjligheten att hyra lokaler från privat fastighetsägare, om den
kan samordnas med befintlig verksamhet. Kostnaden för detta
skall ej överstiga drifts- och kapitalkostnader för egen investering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-03-02

§ 21 (forts.)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 9 februari 2015, § 2.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2015.
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 20 januari
2015, § 5.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2015.
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll den 2 december
2014, § 74.

Yrkanden
Åsa Eriksson (s) yrkar med instämmande av Lisa Bäckman (v) bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag med undantag för beslutspunkt 6 som
utgår.
Kent Persson (v) yrkar med instämmande av Åsa-Lena Vestling (sd)
bifall till Erikssons yrkande med undantag för beslutspunkt 3 som ändras
så att den istället lyder såhär: ”Upphandling av byggnationen skall
genomföras med sociala krav och/eller utvärderingskriterier som syftar
till att skapa förutsättningar för unga arbetslösa personer att få en
anställning.”
Ordföranden frågar kommunfullmäktige genom acklamation om
förslaget kan antas på följande sätt: om punkt 6 ska utgå enligt Erikssons
yrkande, om punkterna 1, 2, 4 och 5 ska bifallas enligt kommunstyrelsens
förslag och om punkt 3 ska bifallas enligt Perssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-03-02

§ 21 (forts.)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget nybyggnation,
utbyggnad av Blåsippan.
2. Personalen på förskolan Blåsippan ska inbjudas att delta i
projekteringen av den nya avdelningen.
3. Upphandling av byggnationen skall genomföras med sociala krav
och/eller utvärderingskriterier som syftar till att skapa
förutsättningar för unga arbetslösa personer att få en anställning.
4. Kostnadstaket för projektet är 3,4 mkr och finansieras genom en
tillfälligt utökad investeringsram för NVK.
5. Driftkostnaden av den nya förskoleavdelningen hänskjuts till
budgetberedningens sammanträde i mars.

Kopia till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
NVK
Förskolan Blåsippan
Barn- och utbildningsutskottet
Allmänna utskottet, kommunsekreteraren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Snyten-Kärrgruvan järnväg
Dnr 2015.0078.532

Sammanfattning av ärendet
Under en längre tid har diskussioner förts om järnvägen SnytenKärrgruvan-Bålsjön.
Kommunen har svarat på Trafikverkets remiss om upphörande av
underhållet av järnvägssträckan Snyten-Kärrgruvan tillsammans med
lokala företag med den gemensamma åsikten att underhållet inte skall
upphöra. Trafikverket beslutade att det allmänna underhållet skall
upphöra.
Kommunen har anslagit medel till ENJ för en utredning om att bedriva
godstrafik på järnvägssträckan Bålsjön–Snyten. Utredningen har
redovisats.
Senaste mötet med Trafikverket var den 24 februari 2015 där grunden
för en avsiktsförklaring mellan Trafikverket och kommunen arbetades
fram. Sammanfattningsvis innebär diskussionen att Trafikverket avser att
lämna från sig ansvaret som infrastrukturhållare för järnvägen SnytenKärrgruvan till en ny aktör. Under 2015 upprätthåller Trafikverket
driften. I Västmanlands länsplan för transportinfrastruktur finns 2015 4,2
miljoner kronor avsatta för upprustning av järnvägen.
Avsiktsförklaringens syfte är att nå en överenskommelse över ansvar och
kostnader för genomförandet av upprustningen, att hitta en ny
infrastrukturförvaltare och att förbereda upplåtelsen. Med detta menas
ett genomförandeavtal som eventuellt kommer att innebära ett bildande
av ett aktiebolag.
Ordförandebeslut är fattat där kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1. Mot bakgrund av att möjligheten att transportera gods på järnväg
från centrala Norberg är av stor vikt för det lokala näringslivet
och att järnvägstransporter istället för lastbilstransporter är en
viktig del i att nå de av fullmäktige angivna utsläppsmålen
fastställer fullmäktige att det är av stor vikt för Norbergs
kommun att järnvägssträckan Snyten–Kärrgruvan från 2016 kan
användas för godstrafik.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-03-02

§ 22 (forts.)
2. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att ingå
en avsiktsförklaring med Trafikverket som tydliggör att
kommunen vill medverka till att järnvägssträckan Snyten–
Kärrgruvan från 2016 kan användas för godstrafik.
3. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
tillsammans med övriga intressenter förbereda bildande av ett
eventuellt bolag som, om kommunfullmäktige så senare beslutar,
kan bli infrastrukturförvaltare för järnvägssträckan.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut den 25 februari 2015.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2015.

Yrkanden
Kent Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Mot bakgrund av att möjligheten att transportera gods på järnväg
från centrala Norberg är av stor vikt för det lokala näringslivet
och att järnvägstransporter istället för lastbilstransporter är en
viktig del i att nå de av fullmäktige angivna utsläppsmålen
fastställer fullmäktige att det är av stor vikt för Norbergs
kommun att järnvägssträckan Snyten–Kärrgruvan från 2016 kan
användas för godstrafik.
2. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att ingå
en avsiktsförklaring med Trafikverket som tydliggör att
kommunen vill medverka till att järnvägssträckan Snyten–
Kärrgruvan från 2016 kan användas för godstrafik.
3. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
tillsammans med övriga intressenter förbereda bildande av ett
eventuellt bolag som, om kommunfullmäktige så senare beslutar,
kan bli infrastrukturförvaltare för järnvägssträckan.

Kopia till:
Infrastrukturgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Inkomna motioner
Dnr 2015.0076.910
2015.0091.910
Följande motioner har inkommit:
- Motion om vargar.
- Motion om snabbladdningsstolpar för elbilar.

Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Stig Holmberg
Elizabeth Pettersson
Respektive akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fyllnadsval till kommunstyrelsen
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Ulrika Gomms avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen så behöver fyllnadsval förrättas.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2015, § 15,
bordlades ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 26 januari 2015, § 15.

Yrkanden
Pratima Åslund (v) yrkar att valärendet bordläggs till
kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Beslut
Valärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Avsägelse av politiska uppdrag, Pratima Åslund
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Pratima Åslund (v) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag
som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och sitt uppdrag som
ombud för Västmanlands kommuner och landsting (VKL)
förbundsmöte för perioden 2015-2018.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 27 februari 2015.

Beslut
Pratima Åslund entledigas från sina politiska uppdrag som 1:e vice
ordförande i kommunfullmäktige och som ombud för Västmanlands
kommuner och landsting förbundsmöte för perioden 2015-2018.

Kopia till:
Pratima Åslund
VKL
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fyllnadsval, 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av entledigande av kommunfullmäktiges 1:e vice
ordförande förrättas fyllnadsval till posten.

Yrkanden
Pratima Åslund (v) yrkar Lisa Bäckman (v) som 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Beslut
Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 20152018 utses:
- Lisa Bäckman
Bergmansvägen 12
738 50, Norberg

Kopia till:
Lisa Bäckman
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fyllnadsval av ombud till Västmanlands
kommuner och landsting förbundsmöte för
perioden 2015-2018
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av entledigande av ombud för Västmanlands kommuner
och landstings förbundsmöte behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Pratima Åslund (v) yrkar Lisa Bäckman (v) som ombud till Västmanlands
kommuner och landstings förbundsmöte.

Beslut
Till ombud för Västmanlands kommuner och landstings förbundsmöte
för perioden 2015-2018 utses:
- Lisa Bäckman
Bergmansvägen 12
738 50, Norberg

Kopia till:
Lisa Bäckman
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Avsägelse av politiskt uppdrag, Ulf Olofsson
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Ulf Olofsson (s) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 27 februari 2015.

Beslut
Ulf Olofsson entledigas från sitt politiska uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.

Notering till protokollet
Eftersom ett uppdrag i något av kommunstyrelens utskott förutsätter att
personen också sitter i kommunstyrelsen antingen som ordinarie ledamot
eller ersättare, faller Ulf Olofssons uppdrag som ledamot av barn- och
utbildningsutskottet.

Kopia till:
Ulf Olofsson
Barn- och utbildningsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fyllnadsval till kommunstyrelsen
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av entledigande av ledamot i kommunstyrelsen behöver
fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Gunnar Tiger (s) yrkar Kent Christensen (s) som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen.

Beslut
Till ny ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018 på
Ulf Olofssons gamla plats utses:
- Kent Christensen
Tingsgatan 8 A
738 31, Norberg

Kopia till:
Kent Christensen
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fyllnadsval till kommunstyrelsen
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Kent Christensen blivit ordinarie ledamot av
kommunstyrelsen så blev en ersättarplats i kommunstyrelsen vakant.
Fyllnadsval behöver därför förrättas.

Yrkanden
Gunnar Tiger (s) yrkar Ulf Olofsson (s) som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslut
Till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018 på Kent
Christensens gamla plats utses:
- Ulf Olofsson
Klackbergsvägen 73
738 91, Norberg

Kopia till:
Ulf Olofsson
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Avsägelse av politiskt uppdrag, Gunilla Persson
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Persson (s) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag
som ordinarie ledamot i Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds
(NVK) direktion.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 27 februari 2015.

Beslut
Gunilla Persson entledigas från sitt politiska uppdrag som ordinarie
ledamot i Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds direktion.

Kopia till:
Gunilla Persson
NVK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fyllnadsval till Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av entledigande av ledamot i Norra Västmanlands
kommunalteknikförbunds (NVK) direktion behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Gunnar Tiger (s) yrkar Sten Nordström (s) som ordinarie ledamot av
Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds direktion.

Beslut
Till ordinarie ledamot av Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
för mandatperioden 2015-2018 utses:
- Sten Nordström
Järnvägsgatan 27
738 30, Norberg

Kopia till:
Sten Nordström
NVK
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Avsägelse av politiskt uppdrag, Fredrik Johansson
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Johansson (v) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag
som ersättare i Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU).

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 26 februari 2015.

Beslut
Fredrik Johansson entledigas från sitt politiska uppdrag som ersättare i
Norra Västmanlands utbildningsförbund.

Kopia till:
Fredrik Johansson
NVU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fyllnadsval till Norra Västmanlands
utbildningsförbund
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av entledigande av ersättare i Norra Västmanlands
utbildningsförbund (NVU) behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Pratima Åslund (v) yrkar Kent Persson (v) som ersättare i Norra
Västmanlands utbildningsförbund.

Beslut
Till ersättare i Norra Västmanlands utbildningsförbund för
mandatperioden 2015-2018 utses:
- Kent Persson
Sturevägen 18
738 35, Norberg

Kopia till:
Kent Persson
NVU
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Avsägelse av politiska uppdrag, Malin Cunvik
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Malin Cunvik (s) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag i
kommunstyrelsen samt de uppdrag hon fått genom kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 25 februari 2015.

Beslut
Malin Cunvik entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.

Notering till protokollet
Eftersom ett uppdrag i något av kommunstyrelens utskott förutsätter att
personen också sitter i kommunstyrelsen antingen som ordinarie ledamot
eller ersättare, faller Malin Cunviks uppdrag som ledamot av kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet.

Kopia till:
Malin Cunvik
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fyllnadsval till kommunstyrelsen
Dnr 2015.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av entledigande av uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen behöver fyllnadsval förrättas.

Yrkanden
Gunnar Tiger (s) yrkar att valärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.

Beslut
Valärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Sammanträdesdatum
2015-03-02

Fullmäktigeforum: Diskussion om projektet Den
attraktiva regionen
Sammanfattning av ärendet
En diskussion om projektet Den attraktiva regionen hålls.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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