
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2014-03-24 1 (17)

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 24 mars, 2014 klockan 18.00 – 19.00

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf, 
Olle Thorell (S)
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)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Saga Laaksonen (M)
Sten-Ira Olofsson (M)

Christina Persson (M)
Lise-Lott Johansson (M)
Erkki Visti (C)
Marianne Lundström (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Kjell Krüger (S) tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare
Karl-Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare
Ola Olsson (V) tjg. ersättare
Benny Andersson (V) tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare
Lars-Göran Bärling (Kd)

Utses att justera Saga Laaksonen                                           Anders Rydell

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 26 mars 2014,  klockan 14.00

Paragrafer 18-31
Underskrifter

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

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

Justerande ……………………………………………………………………………………
Saga Laaksonen                                         Anders Rydell

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-03-26 – 2014-04-17

Utdragsbestyrkande
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KF § 18 Dnr: 2014.0034   101

Avtalsförslag, försäljning del av kommunalt bolag

Förhandlingar om en eventuell försäljning av fjärrvärmerörelsen inom Surahammars Kommunalteknik AB till 
Mälarenergi AB har pågått under en längre tid. Som ett resultat av dessa förhandlingar finns bifogade förslag 
till avtal.

Avtalet har tre parter Surahammars kommun, Surahammars Kommunalteknik AB samt Mälarenergi AB. 
Surahammars kommun är direkt part för i avtalet specificerade delar. 

Kommunstyrelsen har två delar i denna beslutsprocess. Kommunstyrelsen ska ta ställning till avtalet  avseende 
de specificerade delarna (pkt 7.3, 9.1, 15,16 och 23). Eftersom kommunstyrelsen dessutom har ansvaret att 
beakta ett kommunövergripande helhetsansvar ska ställning också tas till avtalet som helhet.  

Styrelsen för Surahammars Kommunalteknik AB har beslutat (§ 37/2104) att godkänna avtalsförslaget samt 
att hemställa till kommunfullmäktige att godkänna detsamma.           

BILAGA: 
Avtal avseende överlåtelse av fjärrvärmerörelse, förslag
Bilaga 15.1

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2014-02-24, § 25
Reservationer: Dan Haglund (Kd) och Benny Andersson (V) 

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande avtalsförslag

I ärendet yttrade sig
Britt-Inger Fröberg (S)
Dan Haglund (Kd)
Tobias Nordlander (S)
Sten-Ira Olofsson (M)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Benny Andersson (V)
Erkki Visti (C)
Anders Tollin (S)

Forts. sid 3
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 18

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sten Ira-Olofsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet ”att pengarna från 
försäljningen oavkortat går till att betala av lånen”
Tobias Nordlander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Yvonne Gmeiner (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Benny Andersson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag
Erkki Visti (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Anders Tollin (S) ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Tobias Nordlander (S) yrkar bifall till Sten-Ira Olofssons (M) tilläggsyrkande

Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra

Ordförande ställer proportion på tilläggsyrkandet

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande avtalsförslag

att bifalla tilläggsyrkandet

Ola Olsson (V), Göran Wennberg (V), Zdenka Mardetko (V) och Benny Andersson (V) reserverar sig mot 
beslutet
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 19 Dnr: 2012.0092   000

Försäljning av lucktomt i Virsbo

Till kommunen har det inkommit en förfrågan av att köpa en lucktomt på Näsvägen i Virsbo. Då lucktomterna 
på Näsvägen inte har sålts eller blivit bebyggda har förvaltningen gått ut med en förfrågan till fastighetsägare 
som har sina fastigheter i anslutning till dessa tomter. Brev har gått ut till dessa tre och en har svarat och 
önskar köpa Näsvägen 5.

BILAGA:
Förslag till avtal

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-17, § 8
Kommunstyrelsen 2014-03-03, § 26

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avtal beträffande Virsbo 2:297

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avtal beträffande Virsbo 2:297

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 20 Dnr: 2013.0020   253

Förfrågan om markköp

Schenströmska Herrgården i Ramnäs önskar kunna expandera sin konferensverksamhet. Under det arbetet har 
man undersökt olika möjligheter för detta, bl a bygga nya flyglar samt att omvandla existerande byggnader. 
Alla dessa alternativ har dock varit orealiserbara, antingen genom att de kostar för mycket eller genom att 
tillstånd ej kan erhållas.

Det alternativ som man nu ser som mest realistiskt är att få köpa den sk Järnboden i Ramnäs av kommunen. 
Järnboden planerar man att kunna bygga om till att innehålla 15-20 rum samt en större konferenssal.

Företaget har ansökt i skrivelse om att få köpa Järnboden vilket Kommunstyrelsen ställde sig positiva till 
under förutsättning av att nödvändiga lov och tillstånd kunde erhållas. Nu pågår bygglovsprocessen. 

På KsAu, 2013-12-16 § 107 beslutades det att ge förvaltningen i uppdrag att slutföra avtalsarbetet utifrån de 
riktlinjer som framgick av avtalsförslaget.

BILAGA:
Förslag köpekontrakt

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-16, § 107
Kommunstyrelsen 2014-03-03, § 27

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna köpekontrakt gällande försäljning del av Ramnäs Bruk 8:6

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna köpekontrakt gällande försäljning del av Ramnäs Bruk 8:6

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 21 Dnr: 2014.0035   000

Samtrafik - Ändrat huvudmannaskap

Samtrafik är idag ett kommunalförbund med kommunerna Västerås, Hallstahammar, Surahammar och Sala 
samt landstinget Västmanland som huvudmän. Förbundets huvudsakliga syfte är att administrera och 
samordna färdtjänst- och sjukresor för medlemmarna.

Landstinget Västmanland är sedan år 2013 huvudman för allmän kollektivtrafik i länet. En utredning har 
genomförts med syfte att utröna för och nackdelar med att överföra verksamheten från Samtrafikförbundet till 
Landstinget Västmanland.

Efter utredning rekommenderar direktionen för Västmanlands Samtrafikförbund medlemskommunerna att 
fatta beslut om överföring av verksamheten till Landstinget Västmanland enligt det avtal och förslag till beslut 
som redovisas i utredningen.

BILAGA:
Protokollsutdrag 20140207, Västmanlands Samtrafikförbund
Skrivelse från direktionen för Västmanlands Samtrafikförbund
Rådgivningsrapport, Pwc

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-17, § 9
Kommunstyrelsen 2014-03-03, § 28

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med avtal (det till denna rapport bilagda avtal upprättat och daterat) låta Landstinget 
Västmanland överta verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund

att medge att det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och att tillgångar och 
skulder övertas av Landstinget Västmanland till bokförda värden enligt beskrivningen i utredningen kapitel 4,

att uppdra åt direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund att genomföra likvidation av förbundet enligt 
förbundsordningen § 19, så snart det kan ske efter 2015-01-01,

att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock längst till 
och med 2015-12-31,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet

Forts.sid 6
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 21

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med avtal (det till denna rapport bilagda avtal upprättat och daterat) låta Landstinget 
Västmanland överta verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund

att medge att det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och att tillgångar och 
skulder övertas av Landstinget Västmanland till bokförda värden enligt beskrivningen i utredningen kapitel 4,

att uppdra åt direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund att genomföra likvidation av förbundet enligt 
förbundsordningen § 19, så snart det kan ske efter 2015-01-01,

att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock längst till 
och med 2015-12-31,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 22 Dnr: 2014.0039   000

Förändring av Gemensamma nämnden

Landstingets förtroendemannakommitté har utarbetat ett organisationsförslag som innebär att Gemensamma 
nämnden ändras till en Hjälpmedelsnämnd. Förslaget är på remiss till landstingets partigrupper. 

Landstinget har angett att en förutsättning för den föreslagna förändringen är att kommunerna delar 
uppfattningen att den föreslagna förändringen av den Gemensamma nämnden ska genomföras. Därför önskar 
landstinget kommunernas synpunkter i ärendet.

Alla detaljfrågor är inte klara. Nu behöver landstinget veta om kommunen anser att landstinget ska gå vidare 
med förslaget enligt den planerade processen. 

  

BILAGA:
Förändring av den Gemensamma nämnden till en Hjälpmedelsnämnd, skrivelse från landstinget Västmanland

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-17, § 11
Kommunstyrelsen 2014-03-03, § 29

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun tillstyrker att landstinget går vidare med förslaget enligt den planerade processen 
samt, 

att rekommendera landstinget besluta att ersättare i nuvarande Gemensamma nämnden kvarstår i den 
nybildade Hjälpmedelsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun tillstyrker att landstinget går vidare med förslaget enligt den planerade processen 
samt, 

att rekommendera landstinget besluta att ersättare i nuvarande Gemensamma nämnden kvarstår i den 
nybildade Hjälpmedelsnämnden
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 23 Dnr:2014.0047   004

Motion – Bostadsbyggande

Dan Haglund (Kd) har inlämnat en motion med förslag till kommunfullmäktige:
”Att omgående starta upp Lånsjöprojektet igen
  Att omgående planera upp området söder om Täktvägen i Surahammar för villabebyggelse och gärna kalla 
det Södra Täktvägen”

BILAGA:
Motion - Bostadsbebyggelse

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ”Bostadsbyggande” till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ”Bostadsbyggande” till kommunstyrelsen för beredning

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 24 Dnr: 2014.0049   101

Interpellation

Interpellation från Yvonne Gmeiner (Fp) har inkommit och frågan ställs till Barn- och bildningsnämndens 
ordförande:
 ”Hur tänker Surahammars kommun arbeta framöver för att säkerställa tillgången till lärare i kommunens 
skolor år 2020?”

Barn- och bildningsnämndens ordförande, Kennet Hedlund (S), utformar ett skriftligt svar till 
kommunfullmäktige i april

BILAGA:
Interpellation

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 25 Dnr: 2014.0051   004

Motion – Checklista för jämställda beslut

Zdenka Mardetko (V) har inlämnat en motion med yrkande att 
”En checklista tas fram och införs för att säkerställer att jämställdhet integreras i de olika beslutsorganen i 
Surahammars kommun”

BILAGA:
Motion - Checklista

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ”Checklista för jämställda beslut” till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ”Checklista för jämställda beslut” till kommunstyrelsen för beredning

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 26 Dnr: 2014.0052   004

Motion – Allmänhetens Frågestund i Fullmäktige

Zdenka Mardetko (V) har inlämnat en motion med yrkande:
Att införa Allmänhetens Frågestund i varje Kommunfullmäktige snarast
Att en ekonomiansvarig tjänsteman är närvarande
Att vid allmänhetens frågestund ge medborgaren möjlighet till minst en replik/följdfråga

BILAGA:
Motion – Allmänhetens Frågestund i Fullmäktige

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ”Allmänhetens frågestund i Fullmäktige” till kommunfullmäktiges presidium för 
beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ”Allmänhetens frågestund i Fullmäktige” till kommunfullmäktiges presidium  för 
beredning

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 27 Dnr: 2014.0050   102

Begäran om entledigande

Svante Lagerqvist (Fp) har begärt entledigande från samtliga av sina kommunala uppdrag, som ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot i Barn- och bildningsnämnden samt ledamot i Surahammars Kommunalteknik 
AB samt SuraVision AB

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Svante Lagerqvist (Fp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som som ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot i Barn- och bildningsnämnden samt ledamot i Surahammars Kommunalteknik 
AB samt SuraVision AB

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Svante Lagerqvist (Fp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som som ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot i Barn- och bildningsnämnden samt ledamot i Surahammars Kommunalteknik 
AB samt SuraVision AB

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

att utse Yvonne Gmeiner (Fp) till ledamot i Barn- och bildningsnämnden samt ledamot i Surahammars 
Kommunalteknik AB och SuraVision AB

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 28 Dnr: 2014.0053   004

Motion – Handlingsplan för att göra Surahammars kommun till en attraktiv 
arbetsgivare

Peter Berg (V) har inlämnat en motion med yrkande:
”Att en handlingsplan görs omgående i syfte att göra Surahammars kommun till en attraktiv arbetsgivare”

BILAGA:
Motion - Handlingsplan för att göra Surahammars kommun till en attraktiv arbetsgivare

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ” Att en handlingsplan görs omgående i syfte att göra Surahammars kommun till en 
attraktiv arbetsgivare” till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen ” Att en handlingsplan görs omgående i syfte att göra Surahammars kommun till en 
attraktiv arbetsgivare” till kommunstyrelsen för beredning
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 29 Dnr: 2014-0011   102

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen
 
Länsstyrelsen har utsett Benny Andersson (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Malin Rauch (V).

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-03-24 Sida

16 (17)

KF § 30 Dnr: 2014-0016   102

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har inte kunnat utse någon ny ersättare efter Susanne Lehmus (Sd) 

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 31

Valärende

Då Markku Ollila (S) har valts som ordinarie i Bygg- och Miljönämnden efter Börje Ahlin (S) behövs det 
göras ett val till ersättare i Bygg- och Miljönämnden 

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Akam Abdi (S) till ny ersättare i Bygg- och Miljönämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Akam Abdi (S) till ny ersättare i Bygg- och Miljönämnden

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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