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Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 14 april, 2014 klockan 18.00 – 18.35

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

Christina Persson (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)
Marianne Lundström (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Peter Berg (V)
Marie Wennberg (V)
Patrik Boström (S) tjg. ersättare
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Kjell Krüger (S) tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, Assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare
Ola Olsson (V)
Benny Andersson (V)

Utses att justera Saga Laaksonen                                     Anders Rydell

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 16 april 2014,  klockan 14.00

Paragrafer 32-39

Underskrifter
Sekreterare

...............................................................................
Marie Andersson

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

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

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-04-16 – 2014-05-08

Utdragsbestyrkande
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KF § 32 Dnr: 2014.0056   042

Surahammars kommun - Årsredovisning och revisionsberättelse 2013
Årsredovisning 2013 föreligger för kommunen och koncernen.

Resultaträkningen för kommunen visar att resultat blev + 20,0 mkr, budgeterat resultat 0,7 mkr. 

Koncernens resultat blev + 20,0 mkr.

I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ samt att  kommunens årsredovisning godkänns

BILAGA:
Årsredovisning 2013
Revisionsberättelse samt redogörelse
Granskning av årsredovisning 2013

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24, § 14
Kommunstyrelsen 2014-04-02, § 36

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2013

att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ 

I ärendet yttrade sig
Magnus Åstrand (C)
Britt-Inger Fröberg (S)
Erkki Visti (C)
Marianne Lundström (C)

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2013

att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ 
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 33 Dnr: 2014.0057   000

Kommunhuset, renovering

Kommunhuset är ursprungligen uppförd år 1951, med en tillbyggnad 1962 av den södra flygeln.
Under 1980 talet genomfördes vissa renoveringar bl a nya fönsterpartier och ny ventilation i den norra delen.

Under år 2013 påtalade vissa ur personalen att man upplever hälsobesvär när dom vistas i lokalerna. Man 
påtalar förkylningssymtom, torra slemhinnor, trötthet ögon besvär mm. Två medarbetare kan inte längre
arbeta i lokalerna utan har blivit placerade i andra kommunala lokaler.

Med anledning av upplevda problem lät kommunen ett konsultföretag utföra en undersökning av 
kommunhuset. Resultatet av den studien var att den mest troliga orsaken till problemen var de förhöjda halter 
av kemiska ämnen som härrör från dom olika limmade golvbeläggningarna. Konsultrapporten pekade också på 
brister i ventilationssystemet. Vidare konstaterades att golvvärmesystemen samt värmesystem ingjutna i 
golvbjälklagen har uppnått sin teoretiska beräknade livslängd, (från 1951/1962).

Golvbeläggningarna samt ventilationssystemet bör åtgärdas i närtid. Värmesystemen uppnås ha uppnått sin 
teoretiska beräknade livslängd. 

Mot bakgrund av ovanstående synes det vara mest naturligt och långsiktigt kostnadseffektivt att renovera 
kommunhuset i sin helhet, inkluderande sessionssalen. 

Förslag till beslut är att det tas ett beslut att anslå 1 mkr ur investeringsbudgeten för att i en första etapp 
genomföra ett arbete där noggrannare arbetsplaner, ritningar och kalkyler tas fram.       

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24, § 15
Kommunstyrelsen 2014-04-02, § 37
Reservationer: Dan Haglund (K), Peter Berg (V))

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anslå 1 mkr ur investeringsbudget i en första etapp för att arbeta fram underlag inför en renovering av 
kommunhuset

att ett externt konsultföretag ska engageras för uppdraget

I ärendet yttrade sig
Peter Berg (V)
Magnus Åstrand (C)
Britt-Inger Fröberg (S)
Sten-Ira Olofsson (M)
Erkki Visti (C)

Forts sid 4
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts, § 33

Yrkande
Peter Berg (V) yrkar (skriftligt) ”att anslå 500.000kr ur investeringsbudget i en första etapp för att arbeta fram 
underlag inför en renovering av kommunhuset för att ta fram ett färdigt förfrågningsunderlag för åtgärder 
samt, att man ger uppdraget till Surahus samt att Surahus får, om dom ej har möjlighet, uppdrag att upphandla 
extern konsult”
Magnus Åstrand (C) tilläggsyrkar ”att även se över möjligheter att flytta kommunhuset till Surahammars 
centrum”
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till tilläggsyrkandet från Magnus 
Åstrand (C)
Sten-Ira Olofsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till tilläggsyrkandet från 
Magnus Åstrand (C)
Erkki Visti (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till tilläggsyrkandet från Magnus Åstrand (C)

Orförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Peter Bergs (V) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
förslag vunnit majoritet

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på tilläggsyrkandet från Magnus Åstrand (C) och 
konstaterade att tilläggsyrkandet vunnit majoritet

Kommunfullmäktige beslutar

att anslå 1 mkr ur investeringsbudget i en första etapp för att arbeta fram underlag inför en renovering av 
kommunhuset

att ett externt konsultföretag ska engageras för uppdraget

att även se över möjligheter att flytta kommunhuset till Surahammars centrum

Peter Berg (V), Göran Wennberg (V) Zdenka Mardetko (V) och Marie Wennberg reserverar sig mot beslutet
__

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 34 Dnr: 2014.0058   042

MBR, revisionsberättelse 2013

Revisorerna i MBR har avlämnat revisionsberättelse för år  2013. Revisionsberättelsen  är ren , dvs  den 
”tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma”.

Revisorerna konstaterar vidare att verksamheten genererar ett överskott samt att de finansiella och 
verksamhetsmässiga målen är uppfyllda.  

BILAGA:
Revisionsberättelse 2013.
Revisorernas redogörelse för år 2013.
Rapport - Granskning av årsredovisning

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24, § 16
Britt-Inger Fröberg (S) deltog ej i beslut
Kommunstyrelsen 2014-04-02, § 38

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att för år 2013 bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Mälardalens Brand- och räddningsförbund samt de 
enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunfullmäktige beslutar

att för år 2013 bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Mälardalens Brand- och räddningsförbund samt de 
enskilda ledamöterna i densamma
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 35 Dnr: 2014.0059   000

Kolbäcksådalens pensionsförbund - Ändrad förbundsordning

Förbundsdirektionen för Kolbäcksådalens pensionsförbund föreslår en förändring av Förbundsordningen för 
förbundet. Man föreslår att § 16 tredje stycket ändras ”Direktionen ska fastställa budgeten senast under 
oktober månad”. Den nuvarande lydelsen är ”Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad”.  

BILAGA:
Kolbäcksådalens pensionsförbund, utdrag ur sammanträdesprotokoll (KP § 4)

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24, § 17
Kommunstyrelsen 2014-04-02, § 39

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att ändra förbundsordningens § 16 för Kolbäcksådalens pensionsförbund i enlighet med förslaget från 
direktionen

Kommunfullmäktige beslutar

att ändra förbundsordningens § 16 för Kolbäcksådalens pensionsförbund i enlighet med förslaget från 
direktionen
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 36 Dnr: 2014.0060   042

Kolbäcksådalens pensionsförbund - Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för år 2013 uppvisar ett överskott om + 136 tkr. Anledningen till överskottet är att förbundet 
kunnat använda sig av överskottsfond för att balansera indexering av pensionsförmåner.

I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

BILAGA:
Årsredovisning 2013.
Revisionsberättelse 2013
Granskningsrapporter

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24, § 18
Britt-Inger Fröberg (S) deltar ej i beslut
Kommunstyrelsen 2014-04-02, § 40

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2013 för Kolbäcksådalens pensionsförbund

att för år 2013 bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kolbäcksådalens pensionsförbund samt de enskilda 
ledamöterna i densamma

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2013 för Kolbäcksådalens pensionsförbund

att för år 2013 bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kolbäcksådalens pensionsförbund samt de enskilda 
ledamöterna i densamma

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 37 Dnr: 2014.0061   000

VKL - Förfrågan om beredning hållbar utveckling och miljöfrågor

På VKL förbundsmöte 2013 diskuterades fråga om särskild beredning för att beakta frågor rörande hållbar 
utveckling och miljöfrågor. På styrelsemöte i mars 2014 aktualiserades frågan åter, bl a med en redogörelse för 
resursåtgången för att inrätta en ny beredning.

VKl har beslutat att genom en förfrågan till sina huvudmän efterfråga synpunkterna på att inrätta ytterligare en 
beredning. 

BILAGA:
VKL, skrivelse från VKL 20140310
Protokollsutdrag förbundsmötet 2013
Bilaga 3 till förbundsmötet 2013

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24, § 19
Kommunstyrelsen 2014-04-02, § 41

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun avstyrker inrättande av en särskild beredning för att beakta frågor 
rörande hållbar utveckling och miljöfrågor

Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun avstyrker inrättande av en särskild beredning för att beakta frågor 
rörande hållbar utveckling och miljöfrågor
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 38 Dnr: 2013.0085   004

Motion - Lämplighetstest vid anställning

Susanne Lehmus (SD) har i motion yrkat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta 
ett lämplighetstest vid nyanställning inom äldreomsorgen inom Surahammars kommun samt att ta fram ett 
förslag för hur ett lämplighetstest kan utformas.

Personalutskottet anser i yttrande att man sammantaget anser att nuvarande arbetsgång vid rekrytering är 
tillräcklig. 

BILAGA:
Motion, lämplighetstest vid anställning
Svar på motion, lämplighetstest vid anställning

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24, § 23
Kommunstyrelsen 2014-04-02, § 45

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till bilagt yttrande anses motionen besvarad

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till bilagt yttrande anses motionen besvarad
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 39 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 på interpellationen 
till sammanträdet

BILAGA:
Interpellation
Svar på interpellation

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationsdebatten skjuts upp till nästkommande kommunfullmäktigesammanträde
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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