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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2014-05-12 1 (13)

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 12 maj, 2014 klockan 18.00 – 19.40

Beslutande Leif Carlberg (S),Ordf, 
Olle Thorell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Chatarina Ståhl (S)
Richard With (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)
Magnus Åstrand (C)
Marianne Lundström (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Patrik Boström (S) tjg. ersättare
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Kjell Krüger (S) tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare
Benny Andersson (V) tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Yvonne Gmeiner                   Patrik Boström

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 14 maj 2014,  klockan 14.00

Paragrafer 40-50
Underskrifter

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

Ordförande
...............................................................................
Leif Carlberg              

Justerande ……………………………………………………………………………………
Yvonne Gmeiner                                        Patrik Boström

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-05-16 – 2014-06-06

Utdragsbestyrkande
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KF § 40 Dnr: 2014.0074   149

Lokal Näringslivsstrategi

Arbetet med att processa fram ett förslag till lokal näringslivsstrategi har pågått som en process sedan 
november 2013. Delaktighet, underifrånperspektiv och dialog har varit centralt. En strategigrupp bestående av 
lokala företagare, Företagarna Hallstahammar-Surahammar, politiker från fyra partier (utsedda av KS) och 
kommunala tjänstemän, sammanlagt ett 20-tal personer har träffats vid tre tillfällen för att diskutera 
utmaningar för att skapa ett bra företagsklimat, vision, målsättning och mål.

Resultatet har sammanställts i ett förslag till lokal näringslivsstrategi som sedan via e-post skickats ut på 
remiss till strategigruppen samt gruppledarna för de lokala politiska partierna i Surahammar. Ett remissvar har 
inkommit från Företagarna Hallstahammar-Surahammar (se bilaga). 

BILAGA:
Förslag till lokal näringslivsstrategi
Remissvar från Företagarna Hallstahammar-Surahammar

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14, § 28
Kommunstyrelsen 2014-04-28, § 49

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till lokal näringslivsstrategi

I ärendet yttrade sig
Marianne Lundström (C)
Magnus Åstrand (C)
Britt-Inger Fröberg (S)
Erkki Visti (C)
Zdenka Mardetko (V)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Olle Thorell (S)
Anders Rydell (S)
Sten-Ira Olofsson (M)
Dan Haglund (Kd)
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Forts. sid 3
Forts. § 40
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Olle Thorell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Anders Rydell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Magnus Åstrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Dan Haglund (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till lokal näringslivsstrategi
_____

Sändlista:
Näringslivsenheten
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 41 Dnr: 2014.0040   750

Sysselsättningsenheten - Riktlinjer och avgifter

Socialnämnden föreslår att avgifter för sysselsättningsenhetens tjänster höjs, i enlighet med bilagt förslag.

Ärendet har behandlats i Kommunstyrelsen vid februarimötet och blev då återremitterat till Socialnämnden.

BILAGA:
Socialnämnden, protokollsutdrag (2014; § 49)
Sysselsättningsenhetens tjänster och avgifter 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14, § 29
Kommunstyrelsen 2014-04-28, § 50

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till avgifter/riktlinjer för sysselsättningsenhetens tjänster

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till avgifter/riktlinjer för sysselsättningsenhetens tjänster
_____

Sändlista:
Socialnämnden
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 42 Dnr: 2014.0069   042

Norra Västmanlands Samordningsförbund - Revisionsberättelse

Revisorerna i Norra Västmanlands Samordningsförbund har avgivit revisionsberättelse för år 2013. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2103.

BILAGA:
Revisionsberättelse för år 2013
Årsredovisning 2013

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14, § 30
Kommunstyrelsen 2014-04-28, § 51

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att för år 2013 bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Norra Västmanlands Samordningsförbund

Anders Rydell (S) deltar ej i beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att för år 2013 bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Norra Västmanlands Samordningsförbund
_____

Sändlista:
Norra Västmanlands Samtrafikförbund
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 43 Dnr: 2014.0073   042

Västmanlands Samtrafikförbund - Revisionsberättelse

Revisorerna i Västmanlands Samtrafikförbund har avgivit revisionsberättelse för år 2013. Revisorerna 
tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma.

BILAGA:
Revisionsberättelse för år 2013
Granskning av årsredovisning 2013, rapport från Pwc AB. 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-14, 31
Kommunstyrelsen 2014-04-28, § 52

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

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

Anders Rydell (S) deltar ej i beslut

Kommunfullmäktige beslutar

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

Sändlista:
Västmanlands Samtrafikförbund
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 44 2013.0014   004

Motion – Grönt ljus

Jimmy Hjorth (V) har lämnat en motion där han aktualiserar frågan om att montera GPS med så kallat ”Grönt 
ljus” i kommunens bilar. Yrkandet är att ”frågan utreds snarast, för ett snabbt genomförande. 

Förvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens AU att bereda motionen.

Förvaltningen menar att det är viktigt att tillvarata verksamma tekniker för att kommunens bilar ska framföras 
på ett trafiksäkert sätt. Motionens intention är därför tveklöst positiv. Vid en helhetsbedömning framgår det 
dock att den redovisade tekniken ”Grönt ljus” ännu är på forskningsstadiet samt att viktiga förutsättningar för 
ett praktiskt genomförande saknas. Förvaltningens förslag är därför att kommunfullmäktige avslår motionens 
yrkande. 
 

BILAGA:
Motion
Yttrande över motion

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14, § 33
Kommunstyrelsen 2014-04-28, 53

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande
_____

Sändlista:
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 45 Dnr: 2013.0126   004

Motion – Om ökad öppenhet för våra medborgare

Susanne Lehmus (Sd) har inlämnat en motion med yrkande att ”Ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en 
webbaserad redovisning av leverantörsfakturor samt att i framtiden se till att redovisa kostnader och intäkter 
som berör medborgarna i Surahammars kommun på exempelvis kommunens egen hemsida”

Förvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens AU att bereda motionen.

Förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige avslår motionens yrkande att inrätta en webbaserad 
redovisning av leverantörsfakturor 

BILAGA: 
Motion – Ökad öppenhet för våra medborgare
Yttrande över motion ”Om ökad öppenhet för våra medborgare”

Beslutsgång
Kommunfullmäktige, 2013-09-02 § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-09-16,§ 74 
Kommunstyrelsen 2014-04-28, 54

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande
_____

Sändlista:
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 46 Dnr: 2014.0098   005

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30 st. 8, skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt på fullmäktiges ordinarie sammanträde..

Finns inga oberedda medborgarförslag att redovisa

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna informationen

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna informationen
_____

Sändlista:
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2014-05-12 10 (13)

KF § 47 Dnr: 2014.0097   004

Redovisning av ej färdigberedda motioner

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29 st. 6, skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt på fullmäktiges ordinarie sammanträde.
Aktuella motioner som ej är färdigberedda;

Kultursatsning( 2010-11-24) KF presidium
Medborgardialog (2010-11-24) KF presidium
Socialnämnd i tiden (2012-04-16) Bordlagd i väntan på utredning om ny politisk  

organisation
Satsa på yrkesintroduktion för ungdomar ( 2014-01-21)- Personalenheten 
Bostadsbyggande ( 2014-03-03) Förvaltningen
Allmänhetens frågestund i Fullmäktige ( 2014-03-10) KF presidium
Checklista för jämställda beslut ( 2014-03-10) Förvaltningen
Handlingsplan för att göra Surahammars kommun till en attraktiv arbetsgivare (2014-03-12)    Förvaltningen

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna informationen

I ärendet yttrade sig
Marianne Lundström (C)
Anders Rydell (S)

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna informationen
_____

Sändlista:
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 48 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 har utformat ett skriftligt svar på 
interpellationen 

Kommunfullmäktige beslutade (2014-04-14, § 39) att interpellationsdebatten skjuts upp till nästkommande 
kommunfullmäktigesammanträde

BILAGA:
Interpellation
Svar på interpellation

Beslutsgång
Kommunfullmäktige 2014-03-24, § 24
Kommunfullmäktige 2014-04-14, § 39

I ärendet yttrade sig
Yvonne Gmeiner (Fp)
Kennet Hedlund (S)
Erkki Visti (C)
Anders Rydell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Sten-Ira Olofsson (M)
Magnus Åstrand (C)

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen anses besvarad
_____

Sändlista:
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 49  Dnr: 2014.0079   004

Motion – Anlägg utegym i kommunen

Zdenka Mardetko (V) har inlämnat en motion med yrkandet ”Att det uppförs utegym på lämpliga platser i alla 
orter i kommunen”

BILAGA:
Motion – Anlägg utegym i kommunen

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
_____

Sändlista:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 50 Dnr: 2014.0080   005

Medborgarförslag – Skolmaten i Surahammars kommun

Anders Svärd har inlämnat ett medborgarförslag med önskemål att kommunen byter ut alla eller delar av de 
ohälsosamma, och i högre utsträckning astma och allergiframkallande, omega6-rika margariner och fetter till 
riktigt smör. Vidare använda fullfet 40% grädde , fullfet mjölk samt enbart oljor såsom rapsolja och olivolja 
som har liteomega-6 och rikare omega-3 och antioxidanter.

BILAGA:
Medborgarförslag
Bilagor till medborgarförslaget

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut

I ärendet yttrade sig
Magnus Åstrand (C)
Anders Rydell (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)

Yrkande
Magnus Åstrand (C) yrkar på att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
Anders Rydell (S) yrkar bifall till Magnus Åstrands yrkande
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar bifall till Magnus Åstrands yrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
_____

Sändlista:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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