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Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 13 oktober, 2014 klockan 18.00 – 18.50

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) 
Richard With (S)
Regina Ericsson (S)
Olle Jansson (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Patrik Boström (S)
Maj Andersson (S)
Per Jörgensen (S)
Benita With (S)
Jeanette Jinnestrad (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)
Peter Berg (V)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Johanna Skottman (S) tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare
Benny Andersson (V) tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare
Kjell Krüger (S)

Utses att justera
Dan Haglund                         Benny Andersson

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 15 oktober, 2014, klockan 14.00

Paragrafer

Underskrifter
Sekreterare

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

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

Justerande ……………………………………………………………………………………
Dan Haglund                                     Benny Andersson

Justeringen har tillkännagivits genom anslag            2014-10-15 – 2014-11-06

Utdragsbestyrkande
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KF § 68 Dnr: 2014.0008   000

Information - Mattesatsning "Pisa 2015"

Lena Sandström, verksamhetsutvecklare och Chatarina Ståhl (S) informerar om kommunens PISA projekt 
mattesatsning ”PISA 2015”

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för information och lägga den till handlingarna

I ärendet yttrade sig
Sten-Ira Olofsson (M)
Britt-Inger Fröberg (S)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Marianne Lundström (C)

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för information och lägga den till handlingarna
_____

Sändlista:
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 69 Dnr: 2014.0163   042

Delårsbokslut per 2014-07-31 samt prognos för helåret 2014

Delårsbokslut för kommunen per 31/7 visar ett positivt resultat om 21,5 mkr. Helårsprognosen för 
Surahammars kommun uppgår till + 10,8 mkr. Detta att jämföra med fastställd helårsbudget om 4,9 mkr.

BILAGA:
Delårsbokslut per 2014-07-31 samt helårsprognos 2014

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-15, § 66
Kommunstyrelsen 2014-09-29, § 84

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande delårsbokslut per 2014-07-31

att godkänna den ekonomiska helårsprognos för år 2014

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande delårsbokslut per 2014-07-31

att godkänna den ekonomiska helårsprognos för år 2014

_____

Sändlista:
Akten
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 70 Dnr: 2014.0173   042

Utlåtande avseende delårsrapport 2014

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska 
förvaltning som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen

”Revisorerna bedömer att:

• Delårsrapporten är i stort upprättas i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 
Resultat- och balansräkning har några mindre avvikelser från lagstiftningen. Verksamheterna 
redovisar inga mål och ingen måluppfyllelse.

• Kommunen kommer att klara av att uppfylla fyra av åtta av kommunfullmäktiges finansiella mål.

• I delårsrapporten finns inga verksamhetsmål redovisade, varför vi inte kan uttala oss om 
måluppfyllelsen.

BILAGA: 
Revisionsrapport ”Granskning av delårsrapporten 2014”
Revisorernas bedömning av delårsrapport

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att med beaktande lägga utlåtandet avseende delårsrapport 2014 till handlingarna

I ärendet yttrade sig
Benny Andersson (V)
Britt-Inger Fröberg (S)
Kennet Hedlund (S)

Kommunfullmäktige beslutar

att med beaktande lägga utlåtandet avseende delårsrapport 2014 till handlingarna
_____

Sändlista:
Revisorerna
Ekonomikontoret
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 71 Dnr: 2014.0157   101

VAFAB miljö, temporär ändring av förbundsordning

Surahammars kommun har tidigare beslutat om ny förbundsordning för kommunalförbundet Vafab Miljö. De 
andra ägarkommunerna fattade likalydande beslut. 

Enköpings kommun hade vid ovannämnda beslut inte bestämt om de önskade ingå i kommunförbundet eller 
inte. Därför togs beslutet om ny förbundsordning i Surahammars kommun och övriga ägarkommuner med 
tillägg att Enköpings kommun hade möjlighet att gå ur kommunalförbundet med kortare tid än 
förbundsordningen stipulerade. Detta under förutsättning av att Enköpings kommun fattade beslut innan juni 
månad 2014.

Diskussioner föregår fortfarande om Enköpings kommuns medlemskap i VafabMiljö. För att kunna fortskrida 
med arbetet måste därför en temporär förbundsordning antas.     

BILAGA:

1. Följebrev från VafabMiljö
2. Tidigare beslutad förbundsordning, med ändringsmarkeringar
3. Temporär förbundsordning
4. Tidigare beslutad Reglemente för direktionen i VafabMiljö, med ändringsmarkeringar
5. Temporärt Reglemente för direktionen i VafabMiljö

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-15, § 67
Kommunstyrelsen 2014-09-29, 85

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna den temporära ändring av förbundsordningen för kommunalförbundet VafabMiljö enligt bifogat 
förslag i avvaktan på Enköpings ställningstagande

att godkänna den temporära förbundsordningen upphör att gälla om Enköpings kommun godkänner 
ombildandet av VafabMiljö till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den förbundsordning och det 
aktieöverlåtelseavtal som tidigare antagits av kommunfullmäktige.
Det innebär att när Enköpings kommun beslut vinna laga kraft gäller den tidigare antagna förbundsordning 
med tillhörande avtal för kommunalförbundet VafabMiljö för alla kommuner.
Om Enköping däremot inte blir medlem i kommunalförbundet permanentas den temporära förbundsordningen

Forts. sid 5
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 71

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

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna den temporära ändring av förbundsordningen för kommunalförbundet VafabMiljö enligt bifogat 
förslag i avvaktan på Enköpings ställningstagande

att godkänna den temporära förbundsordningen upphör att gälla om Enköpings kommun godkänner 
ombildandet av VafabMiljö till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den förbundsordning och det 
aktieöverlåtelseavtal som tidigare antagits av kommunfullmäktige.
Det innebär att när Enköpings kommun beslut vinna laga kraft gäller den tidigare antagna förbundsordning 
med tillhörande avtal för kommunalförbundet VafabMiljö för alla kommuner.
Om Enköping däremot inte blir medlem i kommunalförbundet permanentas den temporära förbundsordningen
_____

Sändlista:
VAFABMiljö
Arboga, Enköping, Fagersta Hallstahammar, Heby Kungsör, Köping, Norberg Sala Skinnskatteberg och Västerås kommun
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 72 Dnr: 2014.0162   200

Förslag köpekontrakt industritomt

JNS Transport och Hyresmaskiner AB med säte i Surahammar har verksamheter inom entreprenadmaskiner 
och målning. Företaget vill köpa fastigheten Surahammar 10:582, cirka 6800 m2. Tomten ligger i korsningen 
OK/66:an.

JNS Transport och Hyresmaskiner AB har som målsättning att initialt bebygga tomten med en maskinhall, 
med personalutrymmen och kontor på ca 500m2. Företaget ligger i en expansionsfas och planerar i framtiden 
även maskinuthyrningsverksamhet på fastigheten. Idag sysselsätter företaget fyra personer.

BILAGA:
Förslag till Köpekontrakt

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-15, § 68
Kommunstyrelsen 2014-09-29, § 86

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande förslag till avtal

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande förslag till avtal

_____

Sändlista:
Näringslivsenheten
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 73 Dnr: 2014.0154   200

Försäljning av lucktomt i Virsbo

Till kommunen har det inkommit en förfrågan av att köpa en lucktomt på Näsvägen 9 i Virsbo (Virsbo 2:299). 
Då lucktomterna på Näsvägen inte 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. Näsvägen 5 
såldes i våras.

BILAGA:
Förslag till avtal
Karta över Näsvägen

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-15, § 70
Kommunstyrelsen 2014-09-29, § 88

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avtal beträffande Virsbo 2:299.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avtal beträffande Virsbo 2:299.

_____

Sändlista:
Samhällabyggnadschef
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 74 Dnr: 2014.0161   611

Utökad investeringsram, Lärkans förskola

Kommunfullmäktige har anslagit 2 mkr i investeringsbudget avseende utbyggnad av Lärkans förskola i 
Ramnäs. 

Inför startbesked kan konstateras att det anslagna investeringsbeloppet inte är tillräckligt. Det totala beloppet 
för byggnationen uppgår nu till 3 140 tkr.. 

Om projektet ska fullföljas krävs det ett beslut om kompletteringsbudget på skillnaden mellan redan anslaget 
belopp och det faktiska investeringsbeloppet. I aktuellt fall är det 1 140 tkr.. Om medel anslås måste också 
beslutas om kompletteringsbudgeten ska belasta 2014 eller 2105 års investeringsbudget. 

BILAGA:
Projektkalkyl Fastigheter

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-15, § 72
Kommunstyrelsen 2014-09-29, § 89

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ett tilläggsanslag om 1 140 tkr till byggandet av Lärkans förskola

att tilläggsanslaget ska belasta investeringsram för räkenskapsåret 2015

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ett tilläggsanslag om 1 140 tkr till byggandet av Lärkans förskola

att tilläggsanslaget ska belasta investeringsram för räkenskapsåret 2015
_____

Sändlista:
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 75 Dnr: 2014.0151   102

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har utsett Therese Nordlander (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kerstin Nyhlén(S). 
Till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Therese Nordlander (S) har Tommy Tuike (S) utsetts utifrån 
valresultatet 2010

_____

Sändlista:
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 76 Dnr: 2014.0150   102

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har utsett Patrik Boström (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Börje Ahlin (S). 
Till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Patrik Boström (S) har Jimmie Nilsson (S) utsetts utifrån 
valresultatet 2010
_____

Sändlista:
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 77 Dnr: 2010.0187   004

Svar på motion ”Medborgardialog om ny vision för Surahammars kommun”

Presidiet har tagit fram ett förslag till svar på motion om medborgardialog.

BILAGA:
Motion ”Medborgardialog om ny vision för Surahammars kommun”
Förslag till svar på motion

Förslag
Presidiet föreslår kommunfullmäktige besluta

att arbetet med demokratifrågor och medborgardialog ska fortsätta i mer strukturerad form

att motionen anses besvarad

I ärendet yttrade sig
Anders Rydell (S)
Sten-Ira Olofsson (M)

Kommunfullmäktige beslutar

att arbetet med demokratifrågor och medborgardialog ska fortsätta i mer strukturerad form

att motionen anses besvarad
_____

Sändlista
Akten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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