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Sammanträdesdatum
2014-10-06

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 6 oktober 2014,
16.30–18.10.

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande ej § 76, Kent Persson (V),
ordförande § 76, Torsten Jansson (S), Kjell Sundvall (M), Gunilla
Persson (S), Majja Neverland (V) ej § 75, Inga-Stina Hesselius
(S), Mikael Ladman (S), Eva Pålsson (S), Fredrik Johansson (V),
Gunnar Tiger (S), Ingrid Falquist (S) § 81, Marie-Louise Murray
(FP) ej § 75, Arne Pettersson (S), Mattias Björlestrand (C), Nancy
Ibarra (V), Linnéa Landerstedt (S), ersättare, Helena Andersson
(FP), ersättare, Agneta Wennerström (C), ersättare, Stig
Holmberg, ersättare, Pieternella van Beek (MP), ersättare.

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Malin Hedman, administrativ
chef/kommunsekreterare, Anna Kuylenstierna, V-dala miljö &
bygg.

Justerare

Marie-Louise Murray (FP), Arne Pettersson (S)

Justeringsdatum

2014-10-14

Underskrifter

Sekreterare

§§ 64–81
Malin Hedman

Ordförande

Sten Nordström ej § 76, Kent Persson § 76
Justerare

Arne Pettersson, Marie-Louise Murray ej §
75, Mattias Björlestrand § 75
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Malin Hedman

Justerare
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§ 64

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Ändring av föredragningslistan



Anmälningsärende från krisledningsnämnden tas upp som ärende
22.
Ärende 4: Revidering av taxan för prövning och tillsyn inom
Miljöbalken tas upp som ärende 23.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Ändringar av kommunstyrelsens reglemente m.m.
med anledning av beslut om att utöka antalet
ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 2012.0050.947

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat att nuvarande politiska
organisation med utskott under kommunstyrelsen bibehålls, men antalet
ersättare i KS utökas.
Allmänna utskottet har gett ledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag till ändringar i kommunstyrelsens reglemente och
inkallandeordning.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar enligt
följande:
1. Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
2. När ledamot i kommunstyrelsen har fått förhinder att tjänstgöra
ska ersättare tjänstgöra i första hand från det parti som
ledamoten har blivit vald i den ordning som de anges i KF:s
valprotokoll. I andra hand tjänstgör ersättare från annat parti i
den ordning som beslutas vid KF:s valsammanträde.
3. Ersättare i kommunstyrelsen har rätt att delta i överläggningarna
och få sin mening antecknad i protokollet.
4. Kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med punkt 1-2.
5. Ovanstående beslutspunkter ska gälla från och med
kommunstyrelsens mandattid efter valet 2014.
6. Förslagets kostnader för 2014 finansieras inom
kommunstyrelsens ram. Kostnader från och med 2015 (100 000
kronor per år) hänskjuts till budgetberedningen i augusti.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014, § 65.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 24
Kommunfullmäktiges protokoll den 12 maj § 37.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-10-06

§ 65 (forts.)
Beslut
1. Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
2. När ledamot i kommunstyrelsen har fått förhinder att tjänstgöra
ska ersättare tjänstgöra i första hand från det parti som
ledamoten har blivit vald i den ordning som de anges i KF:s
valprotokoll. I andra hand tjänstgör ersättare från annat parti i
den ordning som beslutas vid KF:s valsammanträde.
3. Ersättare i kommunstyrelsen har rätt att delta i överläggningarna
och få sin mening antecknad i protokollet.
4. Kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med punkt 1-2.
5. Ovanstående beslutspunkter ska gälla från och med
kommunstyrelsens mandattid efter valet 2014.
6. Förslagets kostnader för 2014 finansieras inom
kommunstyrelsens ram. Kostnader från och med 2015 (100 000
kronor per år) hänskjuts till budgetberedningen i augusti.

Kopia till:
Adm. chef
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL)
Dnr 2014.0168.900

Sammanfattning av ärendet
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna är helt nya så det finns inte några
övergångsbestämmelser. Innehållet är bland annat en följd av att
livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för
utformningen.
I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014, § 74.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2014.

Beslut
I enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
antas bestämmelserna om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).

Kopia till:
Personalchefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Renhållningstaxa 2015 Norbergs kommun
Dnr 2014.0135.406

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har på förslag av Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag
till ändringar av avgifterna i Avgiftsbilaga till renhållningstaxa för
Norbergs kommun att gälla från 1 januari 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014, § 69.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll den 27 mars
2014, § 43.

Beslut
Förslaget till ändringar av avgifterna i Avgiftsbilaga till renhållningstaxa
för Norbergs kommun antas att gälla från 1 januari 2015.

Kopia till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Dnr 2014.0015.700

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För
kvartal 1 2014 finns sex icke verkställda beslut att rapportera. För kvartal
2 2014, finns inga icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 92.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014, § 68.
Socialutskottets protokoll den 14 augusti 2014, § 116.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 4 augusti 2014.
Socialutskottets protokoll den 15 april 2014, § 71.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2014

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av icke verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service.

Kopia till:
Socialutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Redovisning av medborgarförslag under
beredning
Dnr 2014.0172.914

Sammanfattning
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. Två medborgarförslag redovisas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014, § 67.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag
under beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2014.0173.910

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, en motion redovisas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014, § 66.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under
beredning.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Avtal om överlåtelse av material till Kungliga
biblioteket (Grängesbergs filmarkiv)
Dnr 2014.0158.106

Sammanfattning av ärendet
I kommunens arkiv förvaras filmer som inte kan visas eller ses med
dagens/kommunens utrustning. Ett avtalsförslag om överlåtelse av
material till Kungliga biblioteket har upprättats. Norbergs kommun har
rätt att efter särskild överenskommelse och till självkostnadspris få
tillgång till donerat material.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014, § 64.
Enhet adm. arkivets tjänsteskrivelse den 7 maj 2014.

Beslut
1. Avtal, daterat den 6/5 2014, överlåtelse av material till Kungliga
Biblioteket ingås.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
avtalet.

Kopia till:
Arkivarien (för åtgärd)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Dnr 2014.0153.106

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVSF) har inkommit med ett
förslag på ny förbundsordning. Bakgrunden är framförallt en föreslagen
höjning av ordförandearvodet men i samband med detta även en del
redaktionella ändringar och mindre justeringar.
Kommunstyrelsen har föreslagit att förslaget till ny förbundsordning för
Norra Västmanlands Samordningsförbund antas att gälla från och med
den 1 januari 2015.
NVSF har efter kommunstyrelsens behandling inkommit med korrigering
av § 15 i förslaget och föreslår att den ändras till ”…Mandattiden för
revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter…”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014, § 62.
NVSF, skrivelse inkommen den 6 maj 2014.

Yrkanden
Linnéa Landerstedt (S) yrkar om ändring av kommunstyrelsens förslag i
enlighet med NVSF:s korrigering.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Landerstedts yrkande
och finner att fullmäktige beslutar enligt yrkandet.

Beslut
1. Förslaget till ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund antas att gälla från och med den 1 januari
2015.
2. § 15 i förslaget ändras till ”…Mandattiden för revisorerna är
densamma som för styrelsens ledamöter…”..
Kopia till:
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Reviderat förslag till kostnadsfördelning för
samhällsnyttig kollektivtrafik
Dnr 2013.0159.531

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och Norra
Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) föreslagit kommunfullmäktige
att:
1. Från och med att skolskjutsar integreras i linjetrafiken under år
2014 fördelas kostnaderna enligt 2015 års budget för
kollektivtrafik, det vill säga 38,2% av kostnaderna belastar barnoch utbildningsutskottet och 61,8% av kostnaderna belastar
kommunfullmäktige.
2. Budgetjustering för år 2014 sker i samband med årsbokslutet.
3. Från och med år 2015 får förändringen helårseffekt och
kommunfullmäktiges budgetram utökas med 1 101 tkr jämfört
med planeringsförutsättningarna för år 2015, från 2 055 tkr till 3
156 tkr. Barn- och utbildningsutskottets budget minskas med 1
214 tkr jämfört med planeringsförutsättningarna för år 2015, från
3 168 tkr till 1 954 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 82.
Allmänna utskottets protokoll den 24-25 mars 2014, § 16.
NVE:s tjänsteskrivelse 25 juni 2014.

Beslut
1. Från och med att skolskjutsar integreras i linjetrafiken under år
2014 fördelas kostnaderna enligt 2015 års budget för
kollektivtrafik, det vill säga 38,2% av kostnaderna belastar barnoch utbildningsutskottet och 61,8% av kostnaderna belastar
kommunfullmäktige.
2. Budgetjustering för år 2014 sker i samband med årsbokslutet.
3. Från och med år 2015 får förändringen helårseffekt och
kommunfullmäktiges budgetram utökas med 1 101 tkr jämfört
med planeringsförutsättningarna för år 2015, från 2 055 tkr till
3 156 tkr. Barn- och utbildningsutskottets budget minskas med
1 214 tkr jämfört med planeringsförutsättningarna för år 2015,
från 3 168 tkr till 1 954 tkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-10-06

§ 73 (forts.)

Kopia till:
Barn- och utbildningsutskottet
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Kollektivtrafikansvarig
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Temporär ändring av förbundsordning för
kommunalförbundet VafabMiljö
Dnr 2011.0060.450

Sammanfattning av ärendet
Vafab Miljö AB har inkommit med en skrivelse om temporär ändring av
förbundsordning för kommunalförbundet Vafab Miljö.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och Vafab Miljö
AB föreslagit kommunfullmäktige att:
1. Den temporära ändringen av förbundsordningen för
kommunalförbundet VafabMiljö godkänns enligt förslag i
avvaktan på Enköpings ställningstagande.
2. Den temporära förbundsordningen upphör att gälla om
Enköpings kommun godkänner ombildandet av Vafab Miljö AB
till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den
förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare
antagits av kommunfullmäktige.
Det innebär att när Enköpings kommun beslut vinner laga kraft gäller
den tidigare antagna förbundsordningen med tillhörande avtal för
kommunalförbundet VafabMiljö för alla kommuner. Om Enköping
däremot väljer att inte bli medlem i kommunalförbundet permanentas
den temporära förbundsordningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 88.
VafabMiljös skrivelse inkommen den 21 augusti 2014.

Beslut
1. Den temporära ändringen av förbundsordningen för
kommunalförbundet VafabMiljö godkänns enligt förslag i
avvaktan på Enköpings ställningstagande.
2. Den temporära förbundsordningen upphör att gälla om
Enköpings kommun godkänner ombildandet av Vafab Miljö AB
till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den
förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare
antagits av kommunfullmäktige.
Kopia till: Vafab Miljö, Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Lån till Karbenningbygdens ekonomiska
förening, återremiss
Dnr 2012.0108.805

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att Norbergs kommun
skriver av lånet på fastigheten Nickebo 1:22 om 956 654 kr och
efterskänker fordran, Norbergs kommun skriver ned lånet på
bergvärmeanläggningen med 160 808 kr och efterskänker fordran och att
Karbenningbygdens ekonomiska förenings lån för
bergvärmeanläggningen uppgår till 270 000 kronor efter nedskrivning.
Föreningen ska senast på förfallodagen 31 december amortera 15 000 kr
per år i 18 år med start år 2014. Den sista amorteringen ska ske år 2031.
Fullmäktige har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för att
bereda ett yrkande om att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Norbergs kommun efterskänker
fordran på fastigheten och bergvärmeanläggningen för utebliven
amortering till och med 2013 på 180 000 kr.
2. Norbergs kommun ger Karbenningbygdens ekonomiska
förening amorteringsfrihet med 180 000 kr under åren 20142015.
3. Som säkerhet för framtiden har Norbergs kommun en
inteckning, skriftligt pantbrev i fastigheten på 1 010 629 kr.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet föreslagit
kommunfullmäktige att besluta enligt yrkandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 91.
Fullmäktiges protokoll den 16 juni 2014, § 53.
Ordförandebeslut, kommunstyrelsen den 27 maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 21 maj 2014, § 64.
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE), tjänsteskrivelse den 8
maj 2014.
Allmänna utskottets protokoll den 24, 25 mars 2014 § 19.
NVE, tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Kommunfullmäktiges protokoll den 3 mars 2014 § 6.
Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2014 § 7.
Kommunfullmäktiges protokoll den 9 december 2013 § 108.
NVE, tjänsteskrivelse den 13 november 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-10-06

§ 75 (forts.)
Jäv
På grund av jäv deltar inte Majja Neverland (V) och Marie-Louise
Murray (FP) i handläggningen av detta ärende.

Yrkanden
Kent Persson (V) yrkar med instämmande av Gunilla Persson (S) att 1.
Norbergs kommun efterskänker fordran på fastigheten och
bergvärmeanläggningen för utebliven amortering till och med 2013 på
180 000 kr. 2. Hela resterande lånet för fastigheten och halva resterande
lånet för bergvärmeanläggningen skrivs av så snart ekonomiskt utrymme
finns i enlighet med intentionerna då överenskommelsen gjordes. Tills så
sker är hela lånet för fastigheten och halva lånet för
bergvärmeanläggningen ränte- och amorteringsfritt. 3. Som säkerhet för
framtiden har Norbergs kommun en inteckning, skriftligt pantbrev i
fastigheten på 1 010 629 kr. 4. Karbenningbygdens ekonomiska
förenings lån för bergvärmeanläggningen uppgår till 270 000 kronor efter
nedskrivning. Föreningen ska senast på förfallodagen 31 december
amortera 15 000 kronor per år i 18 år med start 2014. Den sista
amorteringen ska ske år 2031.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Perssons yrkande
och finner att fullmäktige beslutar enligt yrkandet.

Beslut
1. Norbergs kommun efterskänker fordran på fastigheten och
bergvärmeanläggningen för utebliven amortering till och med
2013 på 180 000 kr.
2. Hela resterande lånet för fastigheten och halva resterande lånet
för bergvärmeanläggningen skrivs av så snart ekonomiskt
utrymme finns i enlighet med intentionerna då
överenskommelsen gjordes. Tills så sker är hela lånet för
fastigheten och halva lånet för bergvärmeanläggningen ränte- och
amorteringsfritt.
3. Som säkerhet för framtiden har Norbergs kommun en
inteckning, skriftligt pantbrev i fastigheten på 1 010 629 kr.
4. Karbenningbygdens ekonomiska förenings lån för
bergvärmeanläggningen uppgår till 270 000 kronor efter
nedskrivning. Föreningen ska senast på förfallodagen 31
december amortera 15 000 kronor per år i 18 år med start 2014.
Den sista amorteringen ska ske år 2031.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-10-06

§ 75 (forts.)
Reservationer
Nancy Ibarra (V) reserverar sig mot beslutet.

Kopia till:
Karbenningbygdens ekonomiska förening
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 76

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Thorshammars Werkstads AB, årsredovisning för
2013
Dnr 2014.0202.107

Sammanfattning av ärendet
Det kommunala bolaget Thorshammars Werkstads AB har inkommit
med årsredovisning för räkenskapsåret 2013.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige tar del av
Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 97.
Protokoll från Thorshammars Werkstads AB:s bolagsstämma den 27 juni
2014.
Thorshammars Werkstads AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2013
inkommet den 15 september 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Thorshammars Werkstads AB:s
årsredovisning.

Kopia till:
Thorshammars Werkstads AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 77

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Revidering av Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbunds förbundsordning
Dnr 2014.0217.170

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun avser att höja kommunbidraget till Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund med 410 tkr/år enlig överenskommelse i KSOgruppen 2014-02-26. Bakgrunden är att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK), som är hyresvärd för
räddningsstationen i Norberg, begärt motsvarande belopp i
hyreshöjning. Man anser att hyran är lågt satt och inte täcker objektets
omkostnader över tiden.
Den aktuella höjningen av kommunbidraget från Norberg innebär att
procentsatserna mellan medlemskommunerna avseende
kostnadsfördelning i förbundsordningen (16 § sista stycket) måste
revideras enligt följande:
Kostnaderna ska fördelas så att Avesta kommun ansvarar för 48,8 %,
Hedemora kommun 23,4 %, Fagersta kommun 19,4 % och Norbergs
kommun 8,4 %.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 98.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund protokoll, den 28 maj 2014, §
18.

Beslut
Revideringen av § 16 Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
förbundsordning godkänns enligt förslag.

Kopia till:
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Norra Västmanlands ekonominämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 78

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Fråga om parkering vid lekpark i kvarteret
Stockrosen
Dnr 2014.0240.915

Sammanfattning av ärendet
Inga-Stina Hesselius (S) har inkommit med en fråga till kommunalrådet
om parkering vid lekpark i kvarteret Stockrosen.
Frågan har överlämnats till vice ordförande i Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund för besvarande.

Beslutsunderlag
Fråga inkommen den 24 september.

Beslut
Frågan anses besvarad.

Kopia till:
Inga-Stina Hesselius
Gunilla Persson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 79

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Fyllnadsval av revisor för granskning av
verksamheten
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Mikael Enér (C) har avsagt sig uppdraget som revisor för granskning av
verksamheten.
Kommunfullmäktige har bordlagt ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 16 juni, § 59.

Beslut
På grund av avsaknad av förslag genomförs inte fyllnadsval av revisor.

Kopia till:
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 80

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Anmälningsärende, krisledningsnämnden
Dnr 2014.0206.180

Sammanfattning av ärendet
Krisledningsnämnden anmäler att nämnden tiden den 4 augusti till den
11 augusti 2014 varit i funktion med anledning av skogsbranden.
Enligt krisledningsnämndens reglemente ska nämndens verksamhet
skriftligen redovisas till fullmäktige. Sådan redovisning kommer senare.

Beslutsunderlag
Krisledningsnämndens skrivelse den 19 augusti 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av krisledningsnämndens anmälningsärende.

Kopia till:
Krisledningsnämndens ordförande (tillika kommunstyrelsens
ordförande)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(24)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 81

Sammanträdesdatum
2014-10-06

Revidering av taxan för prövning och tillsyn inom
Miljöbalken 2015
Dnr 2014.0196.406

Sammanfattning av ärendet
Taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalken beslutades hösten 2006
för den gemensamma verksamheten för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd. Efter det har storleken för timavgiften höjts med index
årligen fram till i år 2014, då en inberäknad timavgift började gälla.
Mindre ändringar har också gjorts vid enstaka tillfällen i bilagorna på
grund av justeringar i lagstiftningen.
Under 2013 har omfattande förändringar gjorts av "Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd". Samtidigt tillkom
en ny förordning, Miljöprövningsförordning (2013:251) som
kompletterar de ändringar som genomfördes i (1989:899). Ändringarna
trädde i kraft 18 juni 2013. Som en konsekvens bör taxan anpassas till de
nya paragraferna och begreppen, även om den gamla taxan fungerar i ett
kortare övergångsskede.
Kommunstyrelsen har på förslag av allmänna utskottet och
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (VDMBN) föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa reviderad "Taxa för prövning och
tillsyn inom Miljöbalken" med taxebilagorna 1 och 2 att gälla från och
med 1 januari 2015.
Förvaltningschefen för V-dala miljö & bygg föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 15 september 2014, § 87.
VDMBN, protokoll den 8 juli 2014, § 51.

Beslut
Reviderad "Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalken" med
taxebilagorna 1 och 2 fastställs att gälla från och med 1 januari 2015.
Kopia till:
V-dala miljö & bygg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(24)

