
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2014-06-09 1 (14)

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 9 juni, 2014 klockan 18.00 – 18.20

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)
Regina Ericsson (S)
Olle Jansson (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Maj Andersson (S)
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)
Marianne Lundström (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran 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
Seija Blefors Edqvist (S) tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare
Karl-Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare
Ola Olsson (V) tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare
Kjell Krüger (S)

Utses att justera Saga Laaksonen                   Anders Rydell

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 11 juni, 2014, klockan 14.00

Paragrafer 51-61
Underskrifter

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

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

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

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-06-11 – 2014-07-03

Utdragsbestyrkande
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KF § 51 Dnr: 2013.0023   

Försäljning av Berghagaloge i Ramnäs med mark

Samhällsbyggnadsenheten fick i uppdrag att sälja Berghagaloge i Ramnäs med tillhörande mark enligt 
detaljplanen. Förvaltningen har via den lokala fastighetsmäklaren, Svenska Fastighetsförmedling, lagt ut 
fastigheten till försäljning. Genom detta förfarande har marknaden/alla intressenter haft möjlighet att lämna 
bud. Berghagaloge lades ut på Svenska Fastighetsförmedling hemsida samt på Hemnet.se för ett utropspris på 
100 000 kr.

Efter budgivning drygt två veckor senare var det Leif Karlsson som skrev under ett förslag till köpekontrakt.

BILAGA:
Avtalsförslag inkl. karta över del av fastigheten samt byggnaden

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12, § 38
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 59

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande avtalsförslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande avtalsförslag
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 52 Dnr: 2014.0085   042

Budgetramar 2015

Förslag till budgetramar och budgetförslag för 2015 föreligger.

BILAGA
Budget 2015

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12, § 40
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 61

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande budgetramar och budgetförslag för budgetarbetet

I ärendet yttrade sig
Britt-Inger Fröberg (S)
Erkki Visti (C)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande budgetramar och budgetförslag för budgetarbetet

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 53 Dnr: 2014.0070   042

Västra Mälardalens Kommunalförbund - revisionsberättelse 2013

Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har överlämnat revisionsberättelse för år 2013 
samt redogörelse 2013.

Revisorerna konstaterar att kommunalförbundet generellt bedriver en bra verksamhet med många positiva 
effekter för medlemskommunerna. Kommunalförbundet ger kommunerna stora möjligheter att bedriva 
verksamheten effektivt i gemensam regi. 

Revisorerna riktar kritik mot VMKF:s direktion på i huvudsak följande huvudområden.

- Verksamheternas lokalisering anses av revisorerna vara ett bekymmer för att bedriva verksamheten på 
ett effektivt sätt med god ekonomisk hushållning.

- Det faktum att tidigare överskott, och skulder till, medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör 
finansierar del av de skattefinansierade verksamheterna kritiseras. Revisorerna påpekar att när denna 
skuld är reglerad kommer verksamheternas kostnader vida överstiga förbundets intäkter via 
medlemsavgifterna.     

Revisorerna riktar anmärkning mot direktionen, men tillstyrker ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige har vid 
tillstyrkt ansvarsfrihet med anmärkning, som föreligger i detta fall, följande tre handlingsalternativ.

1. Bevilja ansvarsfrihet och rikta anmärkning   mot direktionen, i enlighet med revisorernas förslag.
2. Bevilja ansvarsfrihet men inte rikta anmärkning   mot direktionen. En motivering varför detta 

ställningstagande gjorts måste lämnas i beslutet.
3. Att inte bevilja ansvarsfrihet  .  En motivering varför detta ställningstagande gjorts måste lämnas i 

beslutet.

BILAGA:
Revisionsberättelse 2013
Revisorernas redogörelse för år 2013

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12, 42
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 62

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund samt de enskilda ledamöterna 
i densamma. 

Forts. sid 8
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 53

Motiveringen för att inte rikta anmärkning är följande.
Kommunfullmäktige instämmer i revisorernas bedömning att VMKF inneburit positiva effekter för 
medlemskommunerna. I samband med förbundets bildande år 2006 beräknades att kommunerna (KAK) skulle 
spara minst 7,2 mkr per år på några års sikt. Vidare var syftet att vinna följande fördelar: 

• Högre kvalitet med möjligheter till specialisering.
• Bättre servicenivå.
• Minskad sårbarhet.
• Större utvecklingspotential.
• Minskade IT/systemkostnader.
• Förmånliga upphandlingar med större volymer.
• Mer attraktiva arbetsplatser.

Den utredningsrapport, av extern utredare, som gjordes i medlemskommunernas regi under år 2013 visar 
också att förbundet uppfattas fungera bra och ge mervärden i jämförelse med drift i egen regi i de respektive 
medlemskommunerna.

Revisorerna anmärker mot att verksamheterna är lokaliserade på flera platser och menar att detta inte skulle 
medföra en effektiv verksamhet. Kommunfullmäktige menar att all samverkan mellan olika kommuner bygger 
på överenskommelse om många olika parametrar. Olika verksamheters lokalisering var en sådan parameter 
som överenskoms om vid förbundets bildande, och alltså inte är okänd för kommunfullmäktige. Den 
utredningsrapport som gjordes år 2013 visar dessutom att de olika verksamheterna bedrivs på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Kommunfullmäktige är väl medveten om medlemsavgifterna för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör 
måste höjas för de skattefinansierade verksamheterna när skulden till dessa kommuner är reglerade. Att 
medlemmarna är skyldiga att betala sina kostnader till ett kommunalförbund finns reglerat i lag. Vidare bör 
noteras att det faktum att aktuella verksamheter finansierats med tidigare överskott inte heller är något 
redovisningsmässigt felaktigt förfarande eller onormalt.

Kommunfullmäktige anser sammanfattningsvis att VMKF:s direktion leder förbundet på ett för förbundet och 
medlemskommunerna förtjänstfullt sätt. Direktionen och förbundets ledning bevakar utvecklingen i omvärlden 
och söker fortlöpande möjligheter till att utveckla processer och arbetssätt.     

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund samt de enskilda ledamöterna 
i densamma

Motiveringen för att inte rikta anmärkning är följande.
Kommunfullmäktige instämmer i revisorernas bedömning att VMKF inneburit positiva effekter för 
medlemskommunerna. I samband med förbundets bildande år 2006 beräknades att kommunerna (KAK) skulle 
spara minst 7,2 mkr per år på några års sikt. Vidare var syftet att vinna följande fördelar: 

Forts sid. 6

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 53

• Högre kvalitet med möjligheter till specialisering.
• Bättre servicenivå.
• Minskad sårbarhet.
• Större utvecklingspotential.
• Minskade IT/systemkostnader.
• Förmånliga upphandlingar med större volymer.
• Mer attraktiva arbetsplatser.

Den utredningsrapport, av extern utredare, som gjordes i medlemskommunernas regi under år 2013 visar 
också att förbundet uppfattas fungera bra och ge mervärden i jämförelse med drift i egen regi i de respektive 
medlemskommunerna.

Revisorerna anmärker mot att verksamheterna är lokaliserade på flera platser och menar att detta inte skulle 
medföra en effektiv verksamhet. Kommunfullmäktige menar att all samverkan mellan olika kommuner bygger 
på överenskommelse om många olika parametrar. Olika verksamheters lokalisering var en sådan parameter 
som överenskoms om vid förbundets bildande, och alltså inte är okänd för kommunfullmäktige. Den 
utredningsrapport som gjordes år 2013 visar dessutom att de olika verksamheterna bedrivs på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Kommunfullmäktige är väl medveten om medlemsavgifterna för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör 
måste höjas för de skattefinansierade verksamheterna när skulden till dessa kommuner är reglerade. Att 
medlemmarna är skyldiga att betala sina kostnader till ett kommunalförbund finns reglerat i lag. Vidare bör 
noteras att det faktum att aktuella verksamheter finansierats med tidigare överskott inte heller är något 
redovisningsmässigt felaktigt förfarande eller onormalt.

Kommunfullmäktige anser sammanfattningsvis att VMKF:s direktion leder förbundet på ett för förbundet och 
medlemskommunerna förtjänstfullt sätt. Direktionen och förbundets ledning bevakar utvecklingen i omvärlden 
och söker fortlöpande möjligheter till att utveckla processer och arbetssätt.     

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 54 Dnr: 2014.0038   000

Försäljning av industrimark vid väg 66 i Surahammar

Nordiska Byggtak är ett företag från Stockholm som nu är i en expansionsfas och vill etablera en ny 
verksamhet i Surahammar. Företaget avser att bygga upp en småskalig industri för återvinning av ädelmetaller. 
Initialt kommer företaget att sysselsätta ca 4 personer.

Företaget har haft kontakt med Näringslivsenheten under en tid och detta har resulterat i ett förslag på ett 
köpekontrakt på en del av fastigheten Surahammar 10:583, även kallat industriområdet vid södra infarten till 
Surahammar.

BILAGA:
Förslag till köpekontrakt

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12, § 43
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 63

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till köpekontrakt

I ärendet yttrade sig
Sten-Ira Olofsson (M)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Britt-Inger Fröberg (S)

Yrkande
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till köpekontrakt efter rättelse av fastighetsbeteckning 
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 55 Dnr: 2014.0099   140

Försäljning av industrimark vid väg 66 i Surahammar

Tommi Wiktorsson, firmatecknare för Elpartner Norrort AB i Järfälla har gjort en förfrågan om köp av ca 5 
000 kvm industritomt i direkt anslutning till Nordiska Byggtaks industritomt. 
Elpartner Norrort AB avser att i första led bygga uppföra ett lager eller en verkstadsbyggnad, med 
personalutrymmen och kontorsdel om ca 500-1000 kvm för att hyra ut. Senare beroende av efterfrågan så är 
planen att senare uppföra en total yta av ca 1500 kvm eller mer i en sammanhängande eller fler byggnader på 
tomten. 

Företaget kommer inte att etablera någon egen verksamhet på orten.  Elpartner Norrort AB gör investeringen 
för att ha ytterligare ett verksamhetsben att stå på, uthyrning av kommersiella fasigheter.

Byggnaden som ska uppföras kommer att köpas av Torbjörn Gyllensvans företag Nordisk Resurs AB, som 
bl.a. plockar ner och säljer kommersiella byggnader.

Företaget har haft kontakt med Näringslivsenheten under en tid och detta har resulterat i ett förslag på ett 
köpekontrakt på en del av fastigheten Surahammar 10:583, även kallat industriområdet vid södra infarten till 
Surahammar.

BILAGA:
Förslag till köpekontrakt

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 69

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till köpekontrakt

Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslag till köpekontrakt efter rättelse av fastighetsbeteckning samt ändring av m2  i § 12 
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 56 Dnr: 2014.0076   042

Norra Västmanlands Samordningsförbund – Budget 2015

Norra Västmanlands Samordningsförbund äskar om totalt 9 000 000 kr i budget för år 2015.

För Surahammars kommun innebär äskandet en kostnad på 316 794 kr för år 2015. För år 2014 betalar 
kommunen 250 000 kr till Samordningsförbundet.

BILAGA:
Budgetäskande för 2015, Norra Västmanlands Samordningsförbund

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12, 44
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 64

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslaget budgetäskande avseende Surahammars kommun på 316 794 kr för år 2015 

att beslutet gäller under förutsättning att övriga huvudmän fattar likalydande beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslaget budgetäskande avseende Surahammars kommun på 316 794 kr för år 2015 

att beslutet gäller under förutsättning att övriga huvudmän fattar likalydande beslut
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 57 Dnr: 2014.0086   000

Norra Västmanlands Samordningsförbund – Ny förbundsordning

Ägarsamrådet för Norra Västmanlands Samordningsförbund föreslår att gällande förbundsordning ska 
revideras. Förslaget är att den nya förbundsordningen ska gälla from 1 januari 2015.

BILAGA:
Skrivelse betr. reviderad förbundsordning.
Förslag till förbundsordning, att gälla from den 1 januari 2015

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12, § 45
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 65

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ny förbundsordning

att den nya förbundsordningen ska gälla from 1 januari 2015

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ny förbundsordning

att den nya förbundsordningen ska gälla from 1 januari 2015
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 58 Dnr: 2014.0084   042

Västra Mälardalens Kommunalförbund - Årsredovisning 

Årsredovisningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) föreligger.

Resultatet för år 2013 blev + 1 133 tkr, att jämföra med budgeterat resultat om +50 tkr.

BILAGA:
Årsredovisning 2013, VMKF

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12, § 49
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 67

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens Kommunalförbund

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2013 för Västra Mälardalens Kommunalförbund

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 59 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 2014-03-27

Besluts datum Sökt boende Vistas Erbjuden Kommentar      
2013-07-24

2013-10-15

2012-11-27

Serviceboende

Vårdboende

Serviceboende

Hemma

Bor på Österängen. 
Omprövning

Städet, 
Ramnäs 
2013-07-24

Lilla Källbo

Städet 2013-
12-05

Tackat nej

Tackat nej

Tackat nej

IFO 
Besluts datum Typ av insats Verkställt Kommentarer
2013-10-29 Placering i 

familjehem
Nej Erbjuden i mars.

Tackade nej

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12, § 50
Kommunstyrelsen 2014-05-26, § 68

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 60 Dnr:2014.0092   004

Motion – Gång- och cykelväg samt säkrare övergångsställe

Yvonne Gmeiner (Fp) har inlämnat en motion med yrkande: ” att det blir en gång och cykelväg från 
Musikvägen och förbinder den med gc-vägen vid Västeråsleden mittemot ishallen  och att det blir en bättre 
säkerhet vid övergångsstället ned mot ishallen , t ex med trafikljus”

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 § 61 Dnr: 2014.0111 102 
Information

Vid dagens sammanträde föreligger information om utfallet av folkomröstningen angående Virsbo 
högstadium.

Det antecknas till protokollet att kommunfullmäktige tagit del av informationen

BILAGA:
Slutligt valresultat folkomröstning Surahammars kommun 2014-05-25

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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