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Sammanträdesdatum
2014-10-20

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014,
klockan 16.00-17.40.

Beslutande

Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent Persson
(V), Kenneth Östberg (S), Andreas Härkänen (SD), Gunilla
Persson (S), Lisa Bäckman (V), Gunnar Tiger (S), Lars Persson
(PNF), Mikael Bolinder (M), Tove Winqvist (S), Fredrik
Johansson (V), Stefan Vestling (SD), Mattias Björlestrand (C),
Annika Hedberg Roth (S), §§ 88-89, Pratima Åslund (V), Olle
Rahm (S), Runo Andersson (PNF), Timmy Lundmark (M),
Nancy Ibarra (V), Elizabeth Pettersson (S), Marie-Louise Murray
(FP), Niklas Forsberg (S), Henrik Dömstedt (V), Björn Larsson
Björnberg (S), Stig Holmberg (C), Eva Pålsson (S), Jimmy
Koivisto (V), Kjell Karlsson (MP), ersättare, Rickard Gillman (S),
ersättare §§ 82-86.

Övriga närvarande

Ersättare: Ann-Marie Andersson (FP), Torsten Jansson (S), Stig
Bergman (V), Lars Gustavsson (PNF). Staffan Mood,
kommunchef, Malin Hedman, adm. chef/kommunsekreterare.

Justerare

Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S)

Justeringsdatum

Tisdagen den 28 oktober 2014.

Underskrifter

Sekreterare

§§ 82-86,
88-89

Malin Hedman
Ordförande

Sten Nordström
Justerare

Kent Persson, Kenneth Östberg
ANSLAG/BEVIS
Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-10-20

Datum då anslaget sätts upp

2014-10-29

Förvaringsplats för protokoll

Ledningskontoret, enhet administration

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Malin Hedman

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-11-20
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3
Slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till
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4
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7
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ordförande för mandatperioden 20 oktober intill det
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9
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Kommunfullmäktige

§ 82

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Ändring av föredragningslistan


Två ytterligare meddelanden (avsägelser) tas upp under punkt 9.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(12)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 83

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Slutlig rösträkning och mandatfördelning, val till
kommunfullmäktige 2014-09-14
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har inkommit med protokoll över slutlig rösträkning och
mandatfördelning, val till kommunfullmäktige 2014-09-14.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2014-09-18 – 09-22.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av länsstyrelsens protokoll.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Val av ordförande, första vice ordförande och
andra vice ordförande i kommunfullmäktige för
mandatperioden 20 oktober 2014 till och med 14
oktober 2018
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 2 § ska fullmäktige de år då
val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, välja bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
(presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls
före utgången av december. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande
mandatperiod.

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar å socialdemokraternas vägnar att Sten Nordström
(S) utses till fullmäktiges ordförande för innevarande mandatperiod.
Pratima Åslund (V) yrkar å vänsterpartiets vägnar att Pratima Åslund (V)
utses till fullmäktiges vice ordförande för innevarande mandatperiod.
Stefan Vestling (SD) yrkar å Sverigedemokraternas vägnar att Stefan
Vestling (SD) utses till fullmäktiges andre vice ordförande för
innevarande mandatperiod.

Beslut
För mandatperioden 20 oktober 2014 till och med 14 oktober 2018
utses:
1. Sten Nordström (S) till fullmäktiges ordförande.
2. Pratima Åslund (V) till fullmäktiges förste vice ordförande.
3. Stefan Vestling (SD) till fullmäktiges andre vice ordförande.

Kopia till:
De valda
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Annonsering av fullmäktiges sammanträden
Dnr 2014.0271.913

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § ska uppgift om tid och plats för ett
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller
de ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Yrkanden
Gunilla Persson (S) yrkar att annonsering med uppgift om tid och plats
för fullmäktiges sammanträden ska ske i Fagerstaposten samt att
fullmäktiges rekommendation är att annonsens publiceras på sidan 3.
Ordföranden ställer proposition på Perssons yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
1. Under innevarande mandatperiod ska annonsering med uppgift
om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ske i
Fagerstaposten.
2. Fullmäktiges rekommendation är att annonsens publiceras på
sidan 3.

Kopia till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Val av valberedning, ordförande och vice
ordförande för mandatperioden 20 oktober 2014
till och med 14 oktober 2018
Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet
Enligt fullmäktiges arbetsordning 36 § ska fullmäktige vid det första
sammanträdet välja en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot och en personlig ersättare från
varje i kommunfullmäktige representerat parti. Bland ledamöterna väljer
fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande.

Yrkanden
Eva Pålsson (S) yrkar att Kenneth Östberg utses till ledamot i
valberedningen med Eva Pålsson (S) som ersättare.
Mattias Björlestrand (C) yrkar att Mattias Björlestrand (C) utses till
ledamot i valberedningen med Stig Holmberg (C) som ersättare.
Lars Persson (PNF) yrkar att Runo Andersson (PNF) utses till ledamot i
valberedningen med Lars Persson (PNF) som ersättare.
Mikael Bolinder (M) yrkar att Mikael Bolinder (M) utses till ledamot i
valberedningen med Timmy Lundmark (M) som ersättare.
Marie-Louise Murray (FP) yrkar att Marie-Louise Murray (FP) utses till
ledamot i valberedningen med Mats Guss (FP) som ersättare.
Kent Persson (V) yrkar att Pratima Åslund (V) utses till ledamot i
valberedningen med Fredrik Johansson (V) som ersättare.
Kjell Karlsson (MP) yrkar att Pieternella van Beek utses till ledamot i
valberedningen med Kjell Karlsson (MP) som ersättare.
Stefan Vestling (SD) yrkar att Stefan Vestling (SD) utses till ledamot i
valberedningen med Andreas Härkänen (SD) som ersättare.
Eva Pålsson (S) yrkar att Kenneth Östberg (S) utses till valberedningens
ordförande.
Kent Persson (V) yrkar att Pratima Åslund (V) utses till valberedningens
vice ordförande.
Ordföranden ställer proposition på var och ett av yrkandena och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-10-20

§ 86 (forts.)
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och personliga ersättare
samt ordförande och vice ordförande i valberedningen för
mandatperioden 20 oktober 2014 till och med 14 oktober 2018:
Ledamöter
Kenneth Östberg (S)
Mattias Björlestrand (C)
Runo Andersson (PNF)
Mikael Bolinder (M)
Marie-Louise Murray (FP)
Pratima Åslund (V)
Pieternella van Beek (MP)
Stefan Vestling (SD)

Personliga ersättare
Eva Pålsson (S)
Stig Holmberg (C)
Lars Persson (PNF)
Timmy Lundmark (M)
Mats Guss (FP)
Fredrik Johansson (V)
Kjell Karlsson (MP)
Andreas Härkänen (SD)

Ordförande
Kenneth Östberg (S)

Vice ordförande
Pratima Åslund (V)

Kopia till:
De valda
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 87

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Val av kommunstyrelse, kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande för
mandatperioden 20 oktober intill det
sammanträde då val förrättas nästa gång
Dnr 2014.0258.911
Paragrafen justerades omedelbart och återfinns i anslutning till
protokollet.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Ordning för inkallande av ersättare
Dnr 2014.0272.911

Sammanfattning av ärendet
I nämnd eller styrelse (inklusive utskott) där personliga ersättare inte har
utsetts ska ersättare tjänstgöra i första hand från det parti som ledamoten
har blivit vald i den ordning som anges i fullmäktiges valprotokoll. I
andra hand tjänstgör ersättare från annat parti eller partigrupp i den
ordning som beslutas vid fullmäktiges valsammanträde.
Fullmäktige har tidigare beslutat att en ledamot som är hindrad att delta i
ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast kalla den
ersättare, som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 12 maj 2014, § 40.
Kommunfullmäktiges protokoll den 6 december 2010, § 165.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att i andra hand tjänstgör ersättare för S från
annat parti i följande ordning: MP, V, FP, C, M, PNF, SD.
Kent Persson (V) yrkar att i andra hand tjänstgör ersättare för V från
annat parti i följande ordning: MP, FP, S, C, M, PNF, SD.
Mattias Björlestrand (C) yrkar att i andra hand tjänstgör ersättare för C
från annat parti i följande ordning: M, PNF, FP, MP, V, SD.
Stefan Vestling (SD) yrkar att i andra hand tjänstgör ersättare för SD från
annat parti i följande ordning: PNF, C, M, FP, MP, S, V.
Mikael Bolinder (M) yrkar att i andra hand tjänstgör ersättare för M från
annat parti i följande ordning: C, PNF, FP, MP, V, S, SD.
Ordföranden ställer proposition på var och ett av yrkandena och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-10-20

§ 88 (forts.)
Beslut
Följande ska gälla för inkallande av ersättare i nämnd eller styrelse
(inklusive utskott) där personliga ersättare inte har utsetts:
I första hand ska ersättare tjänstgöra från det parti som ledamoten har
blivit vald i den ordning som anges i fullmäktiges valprotokoll.
I andra hand tjänstgör ersättare från annat parti i följande ordning:
-

som ersättare för S kallas: MP, V, FP, C, M, PNF, SD.
som ersättare för V kallas: MP, FP, S, C, M, PNF, SD.
som ersättare för C kallas: M, PNF, FP, MP, V, SD.
som ersättare för SD kallas: PNF, C, M, FP, MP, S, V.
som ersättare för M kallas: C, PNF, FP, MP, V, S, SD.

Inom respektive parti inträder ersättare i den ordning de upptagits i
fullmäktiges valprotokoll.
För parti som saknar turordning gäller att ersättare inkallas i första hand
från det parti som ledamoten har blivit vald i den ordning som anges i
fullmäktiges valprotokoll. I andra hand kallas ersättare från andra partier
i den ordning de upptagits i fullmäktiges valprotokoll.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Kommunsekreteraren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Meddelanden





Etiska regler för förtroendevalda i Norberg, antagna av
kommunfullmäktige den 3 november 2008, § 123.
Kommunfullmäktiges arbetsordning.
Blankett för kontaktuppgifter till förtroendevalda.
Avsägelser från Peter Bergendahl (SD) och Anders Brunnberg
(SD) från uppdrag som fullmäktigeledamöter, inkommet den 20
oktober 2014.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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