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Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 17 februari, 2014 klockan 18.00 – 18.55

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf, 
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (S) 
Anders Tollin (S)
Richard With (S)
Regina Ericsson (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Maj Andersson (S)
Per Jörgensen (S)
Benita With (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Saga Laaksonen (M)
Sten-Ira Olofsson (M)

Christina Persson (M)
Lise-Lott Johansson (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Peter Berg (V)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Patrik Boström (S) tjg. ersättare
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Johanna Skottman (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Karl-Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, Assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare
Urban Mylläri (S)
Kjell Krüger (S)

Utses att justera Göran Wennberg                 Richard With

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Torsdag 20 februari 2014,  klockan 14.00

Paragrafer 11-17

Underskrifter Sekreterare
...............................................................................
Marie Andersson

Ordförande
...............................................................................
Christina Waster Jansson              

Justerande ……………………………………………………………………………………
Göran Wennberg                                      Richard With

Justeringen har tillkännagivits genom anslag         2014-02-20 – 2014-03-14

Utdragsbestyrkande
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KF § 5 Dnr: 2013.0230   000

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunallagen har skärpt kraven på kommunernas överinseende över de bolag kommunen helt eller delvis 
äger. I SFS 2012:390 föreskrivs dels förändringar i 3 kap. 17 § KL dels två nya paragrafer
6 kap. 1a –1b §§ KL.

Som en följd av de nya kraven måste reglementet för kommunstyrelsen ändras. Som följd av de nya lagkraven 
och för att tydliggöra kommunstyrelsens roll föreslås att kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med 
förslag i bilaga. 

Av förslaget framgår vilka ändringar som föreslås och vilka texter som tagits bort eller ändrats.

BILAGA:
Lag om ändring i kommunallagen, SFS 2012:390
Förslag till revideringar i reglemente för kommunstyrelsen

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-16, § 102
Kommunstyrelsen 2014-01-07, § 7
Kommunstyrelsen 2014-02-03, § 12

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med förslag i bilaga

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsens reglemente ändras i enlighet med förslag i bilaga 
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 6 Dnr: 2014.0013   040

Investeringsbudget 2014

Förslag till investeringsbudget 2014 föreligger

BILAGA:
Förslag till investeringsbudget 2014

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-20, § 1
Reservationer: Erkki Visti (C)
Kommunstyrelsen 2014-02-03, § 13
Reservationer Johanna Olofsson (M) och Yvonne Gmeiner (Fp)

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande investeringsbudget för år 2014

I ärendet yttrade sig
Johanna Olofsson (M)
Britt-Inger Fröberg (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Erkki Visti (C)
Zdenka Mardetko (V)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Erkki Visti (C) tilläggsyrkar att en utökning av investeringsbudgeten görs med 500.000 kr till föreningarna i 
Ramnäs till en samlingslokal  i samband med utbyggnaden av Ramnäs Cykelpark 
Zdenka Mardetko (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Erkki Vistis (C) tilläggsyrkandet och konstaterade att 
avslag vunnit majoritet.

Erkki Visti (C) begär votering 

Följande ledamöter röstar bifall till Erkki Vistis (C) tilläggsyrkande
Per Jörgensen (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Johanna Olofsson (M)

Forts. Sid 4
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 6

Saga Laaksonen (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Christina Persson (M)
Lise-Lott Johansson (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Peter Berg (V)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Karl-Gustaf Smeds (C)

Följande ledamöter röstar avslag på Erkki Vistis (C) tilläggsyrkande
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (S) 
Anders Tollin (S)
Richard With (S)
Regina Ericsson (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Maj Andersson (S)
Benita With (S)
Patrik Boström (S) 
Solveig Johansson (S) 
Johanna Skottman (S). 
Arne Rydin (S) 
Christina Waster Jansson (S)

Voteringens utfall blir att 15 ledamöter röstar bifall till Erkki Vistis (C) tilläggsyrkande och 18 ledamöter 
röstar avslag till Erkki Vistis (C) tilläggsyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande investeringsbudget för år 2014

Per Jörgensen (S), Yvonne Gmeiner (Fp), Johanna Olofsson (M), Saga Laaksonen (M), Sten-Ira Olofsson (M), 
Christina Persson (M), Lise-Lott Johansson (M), Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C),
Zdenka Mardetko (V), Göran Wennberg (V), Peter Berg (V), Marie Wennberg (V), Dan Haglund (Kd)
Karl-Gustaf Smeds (C) reserverar sig till förmån för Erkki Vistis (C) tilläggsyrkande
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 7 Dnr: 2014.0014   040

Avsättningar

Surahammars kommun har gjort två avsättningar innan år 2011. Avsättningarna var tänkt för att möta 
avvecklingskostnader inom Kolbäcksådalens gymnasieförbund samt skolomställningskostnader inom 
kommunen.
Efter detta har rekommendationen för avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2) omarbetats under år 
2011. Omarbetningen innebär en väsentlig principförändring och avsättningar får endast göras för legala 
förpliktelser och möjligheten att göra avsättningar för informella förpliktelser har tagits bort.
Avsättningen på 7,5 mkr för skolomställningskostnader uppfyller inte helt kraven i den omarbetade 
rekommendationen.
Då de tänkta åtgärderna inte har varit möjliga att utföra fullt ut under 2013 föreslås resterande medel av 
avsättningen för skolomställningen ( 5,8 mkr) användas under år 2014 för att sedan upplösas. Anledningen är 
att kommunen ska fullfölja omstruktureringen inom skolverksamheten, där syftet är att skapa en 
kostnadseffektivare skolverksamhet.
Beträffande avsättningen till Kolbäcksådalens gymnasieförbund har förbundet upphört under 2012, och ett 
nytt pensionsförbund har bildats. Resterande medel från avsättningen föreslås disponeras under 2014 för att 
sedan upplösas.
till räkenskapsåret 2014

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-20, § 2
Kommunstyrelsen 2014-02-03, § 14

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att befintliga avsättningar för skolomställning samt omstrukturering Kolbäcksådalens pensionsförbund förs 
över till räkenskapsåret 2014

Kommunfullmäktige beslutar

att befintliga avsättningar för skolomställning samt omstrukturering Kolbäcksådalens pensionsförbund förs 
över till räkenskapsåret 2014
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 8 Dnr: 2014.0012   003

Pensionsregler för förtroendevalda

Sveriges Kommuner och Landsting har antagit en ny modell för förtroendevaldas pensioner (OPF-KL). De 
nya bestämmelserna innebär ett förändrat fokus, från pension till omställning. Bestämmelserna kan börja 
tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare.

För giltighet krävs att varje kommun antar bestämmelserna.

BILAGA:
Tjänsteskrivelse 2013-12-27
Bestämmelser om omställningsskydd för förtroendevalda
Bilaga – Vissa förtydliganden till OPF-KL
PM från SKL ”Kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL)

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-20, § 3
Kommunstyrelsen 2014-02-03, § 15

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 
bilagor

att bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilagor
skall börja tillämpas på aktuella förtroendevalda som nytillträder efter valet 2014

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 
bilagor

att bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilagor
skall börja tillämpas på aktuella förtroendevalda som nytillträder efter valet 2014
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 9 2014.0012   003

VafabMiljö, ansökan om kommunal borgen

VafabMiljö behöver låna upp ytterligare 186,4 mkr för att klara investeringar och nödvändiga åtaganden fram 
till och med år 2015. För att klara denna upplåning ansöker man om kommunal borgen från samtliga 
ägarkommuner. Enligt gällande ägaravtal  (§9) ska borgen fördelas mellan ägarkommunerna i förhållande till 
varje kommuns ägarandel i VafabMiljö.

Surahammars kommuns ägarandel är 3,42 %. Nyupplåningsbehovet innebör följaktligen ett utökat 
borgensåtagande om 6,37 mkr utöver befintlig borgen, baserat på nyupplåningsbehovet om 186,4 mkr.

Surahammars kommuns totala borgensåtagande kommer att bli enligt följande.

Totalt borgensåtagande:     14 052 780 kr
Varav
Nytt borgensåtagande:      6 374 880 kr
Befintligt borgensåtagande:      7 677 900 kr

Bolaget begär mao att Surahammars kommun beslutar om borgen uppgående till 14 052 780 kr. 

BILAGA:
Begäran om kommunal borgen
Utdrag ur sammanträdesprotokoll
Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal för VafabMiljö
Ägaravtal för VafabMiljö AB 
Förslag om införande av borgensavgift

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-20, 4
Kommunstyrelsen 2014-02-03, § 16

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att besluta om borgen för VafabMiljö AB uppgående till 14 052 780 kr

att beslut om borgen förutsätter likalydande beslut av de övriga delägarna

att införa en borgensavgift på 0,5 % på kommunens borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB

Kommunfullmäktige beslutar

att besluta om borgen för VafabMiljö AB uppgående till 14 052 780 kr

Forts. sid 7

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 9

att beslut om borgen förutsätter likalydande beslut av de övriga delägarna

att införa en borgensavgift på 0,5 % på kommunens borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 10 Dnr: 2014.0029   000

Rapport – Ej verkställda beslut

Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden varje kvartal rapportera vilka beslut som ej verkställts inom tre 
månader från besluts datum. Rapporteringen skall ske till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och 
länsstyrelsen. 

Beslut ej verkställd inom 3 månader

Uppdaterad 2014-01-13

Besluts 
datum

Sökt boende Vistas Erbjuden Kommentar      

2013-07-24

2013-08-13

LSS
2013-09-30 

Serviceboende

Vårdboende

Typ av insats
Kontaktperson

Hemma

Korttidsenheten 
sedan 8/3

Städet, 
Ramnäs 
2013-07-24

Tackat nej

Verkställd 2014-01-10
Rapporterad som ej 
verkställd och verkställd

Avslutad 2013-12-30

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2014-02-03, § 19

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF §11 Dnr: 2014.0026   000

MBR, antagande av taxor

MBR har på uppdrag av medlemskommunerna antagit taxor för verksamheten. 

I ett mål som nyligen avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställdes att ett kommunalförbund 
normalt inte kan fatta beslut om taxor på uppdrag av en kommun.

Som en följd av ovanstående föreslår MBR att respektive medlemskommun fastställer taxa för år 2014. 
BILAGA:
Följebrev med bilagor från MBR
Taxa för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2014 

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2014-02-03, § 21

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa MBR:s taxa för år 2014 i enlighet med dokument ”Taxa för Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund 2014

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa MBR:s taxa för år 2014 i enlighet med dokument ”Taxa för Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund 2014

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 12 Dnr: 2013.0120   004

Motion – Minska antalet kommunfullmäktigeledamöter i Surahammars kommun

Susanne Lehmus (Sd) har inlämnat en motion med yrkandet att: ”Ge fullmäktige i uppdrag att minska antalet 
ledamöter från 39 till 31 i enlighet med kommunallagens krav” 

Motionen överlämnades till presidiet för beredning, KF 2013-09-02 § 68. Presidiet har avlämnat ett svar på 
motionen

Sten-Ira Olofsson (M) reserverar sig mot presidiets svar 

BILAGA:
Motion
Svar på motionen

Beslutsgång
Kommunfullmäktige 2013-09-02, § 68

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande

I ärendet yttrade sig
Sten Ira Olofsson (M)
Leif Carlberg (S)
Göran Wennberg (V)

Yrkande
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar bifall till motionens yrkande
Leif Carlberg (S) yrkar avslag på motionen
Göran Wennberg (V) yrkar avslag på motionen

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterade att avslag på motionens yrkande vunnit majoritet.

Sten-Ira Olofsson (M) begär votering

Följande ledamöter röstar bifall till motionens yrkande
Per Jörgensen (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Johanna Olofsson (M)

Forts. sid 12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 12

Saga Laaksonen (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Christina Persson (M)
Lise-Lott Johansson (M)

Följande ledamöter röstar avslag till motionens yrkande
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (S) 
Anders Tollin (S)
Richard With (S)
Regina Ericsson (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Maj Andersson (S)
Benita With (S)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Peter Berg (V)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Patrik Boström (S) 
Solveig Johansson (S) 
Johanna Skottman (S). 
Arne Rydin (S) 
Karl-Gustaf Smeds (C)
Christina Waster Jansson (S)

Voteringens utfall blir att 7 ledamöter röstar bifall till motionens yrkande och 26 ledamöter röstar avslag till 
motionens yrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 13 

Motion – Satsa på yrkesintroduktion för ungdomar!

Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C) och Marianne Lundström (C) har inlämnat ett motion” Satsa på 
yrkesintroduktion för ungdomar!” med yrkandet ”Att ta vara på möjligheten att använda 
Yrkesintroduktionsavtal för ungdomar för att förbättra ungdomars möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden och även skapa bättre förutsättningar för Surahammars kommun att klara 
kompetensförsörjningen framöver”

BILAGA:
Motion

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 14 Dnr: 2014-0016   102

Begäran om entledigande

Susanne Lehmus (Sd) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Susanne Lehmus (Sd) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Susanne Lehmus (Sd) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 15 Dnr: 2014-0011   102

Begäran om entledigande

Malin Rauch (V) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Malin Rauch (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Malin Rauch (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 16 Dnr: 2014-0011   102

Begäran om entledigande

Benny Andersson (V) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i Bygg- och 
Miljönämnden

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Benny Andersson (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i Bygg- och 
Miljönämnden

att utse Ola Olsson som ny ledamot i Bygg- och Miljönämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Benny Andersson (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i Bygg- och 
Miljönämnden

att utse Ola Olsson som ny ledamot i Bygg- och Miljönämnden

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 17 Dnr: 2014-0033   102

Begäran om entledigande

Ola Olsson (V) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i Barn- och 
bildningsnämnden

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Ola Olsson  (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i Barn- och 
bildningsnämnden

att utse Tiina Surminen (V) till ny ledamot i Barn- och bildningsnämnden

att utse Jimmy Hjort (V) till ny ersättare i Barn- och bildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Ola Olsson  (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i Barn- och 
bildningsnämnden

att utse Tiina Surminen (V) till ny ledamot i Barn- och bildningsnämnden

att utse Jimmy Hjort (V) till ny ersättare i Barn- och bildningsnämnden

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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