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Kommunfullmäktige 2006-03-27  

                                      

Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2006-03-27, klockan 18.00-18.55. 

Beslutande: Christina W Jansson (S) Ordf. 
Olle Thorell (S) 
Anders Rydell (S) 
Kerstin Nyhlén (S) 
Leif Carlberg (S) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Richard With (S) 
Ylva Sivén (S) 
Börje Ahlin (S) 
Juhani Poikkeus (S) 
Olle Jansson (S) 
Benita With (S) 
Tomas Wallenbert (S) 
Hans Björkman (S) 
Pirjo Hakonen (S) 
Kerstin Hellman (Fp) 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Marie Holmgren (Fp) 
Leif Rörström (M) 
 
      

Erkki Visti (C) 
Eva Björk (C) 
Karl-Gustav Smeds (C) 
Göran Wennberg (V) 
Zdenka Mardetko (V) 
Agneta Odehag (V) 
Marie Wennberg (V) 
Paul Arnström (V) 
Gunnar Åkerlund (Kd) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gillis Larsson (S) 
Monica Rydin (S) 
Yngve Ericson (S) 
Stig Höljer (S) 
Saga Laaksonen (M) 
Gudrun Smeds (C) 
Aina Lagerqvist (Kd) 
 
      
      

Övriga deltagande Vanja Pettersson, sekreterare  
 
      
      
      

Utses att justera Yvonne Gmeiner  Kerstin Nyhlén      

Justeringens  
plats och tid:  

Kommunkontoret, Surahammar 
Fredag 2006-03-31, klockan15.00      

Paragrafer: 24-31 

Underskrift Sekreterare ................................................................. 
  Vanja Pettersson 

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

Justerande ......................................................  ......................................................  
 Yvonne Gmeiner Kerstin Nyhlén 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-03-27  

Kf § 24    Dnr 2006.047   110 
  
Säkerhetspolicy för Surahammars kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Säkerhetsfrågorna har i landets alla kommuner fått en allt större aktualitet. Två nya lagar 
gäller också för kommunens del , nämligen Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
samt Lagen om extraordinära händelser i fredstid (2002:833) . 
 
Den nya lagstiftningens utgångspunkt är att kommunerna skall ha en hög 
handlingsberedskap för möjliga påfrestningar och att planer och förebyggande arbete är 
ett medel härför.  
 
BILAGA: Säkerhetspolicy för Surahammars kommun 
                 Krisledningsplan för Surahammars kommun 
                 Informationsplan vid krisledning för Surahammars kommun 
                 Riktlinjer för säkerhetsorganisation för Surahammar kommun 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, § 41 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-03-13, § 43 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att fastställa bilagda dokument. 
 
 
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-03-27  

Kf § 25   Dnr 2006.048   000 
 
Förslag till avgifter för kopiering/avskrift av allmänna handlingar 
 
Enligt Tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del av allmänna handlingar rätt att 
erhålla avskrift eller kopia av handlingen, till den del den får lämnas ut. För att täcka sina 
kostnader har myndigheter rätt att ta ut avgift. Staten har för sin del fastlagt 
kostnadsbelopp i den sk avgiftsförordningen. För kommunernas del gäller att avgiftstaxa 
måste antas av kommunfullmäktige. Något sådant taxebeslut har hittills inte tagits av 
kommunfullmäktige i Surahammar. 
 
Föreslås följande avgifter för kopiering/avskrift av allmänna handlingar  
 
Tio sidor eller färre  Ingen avgift 
11 sidor                27 kronor 
För varje sida därutöver tio (A4) 2 kronor/sida 
För varje sida därutöver tio (A3) 3 kronor/sida 
 
Om antalet kopior överstiger nivån för avgiftsfria kopior skall upprepade framställningar 
om kopior från samma person, eller i samma ärende läggas samman vid 
avgiftsberäkning.  
 
Begärs handlingarna översända med post skall kommunens självkostnad för porto samt 
postförskottsavgift uttagas samtidigt med avgiften.  
 
Berörd nämnd äger rätt att avstå från uttag av avgift i fall där nämndens eget intresse av 
att korrekt information lämnas ut motiverar avgiftsfrihet.  
 
Avgiften erläggs kontant vid utlämnandet. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, § 42 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-03-13, § 44. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att anta avgifter mm enligt ovanstående förslag. 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kf § 26   Dnr 2006.035   004 
 
Projekta Part AB, ansökan om kommunal borgen 
 
Projekta Part har under 2006 planerat för nybyggnation av 20 marklägenheter inom kv 
Ugglan i Surahammar. Lägenheterna är i första hand ämnade för åldersgruppen +55 år. 
Byggnationen har kostnadsberäknats till 26,0 mkr. 
För upptagande av lån begär Projekta Part kommunal borgen på 26,0 miljoner kronor. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, § 43 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-03-13, § 45. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att bevilja Projekta Part AB kommunal borgen på 26,0 miljoner kronor. 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-03-27  

 Kf § 27    Dnr 2006.041   002 
 
Revisions rapport, Personalen – hur används denna resurs 
 
Kommunens revisorer har inlämnat en revisionsrapport Personalen- hur används denna 
resurs. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, § 45 
 
Yrkande 
Kerstin Hellman (Fp) yrkar att rapporten ej läggs till handlingarna 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-03-13, § 47. 
 
Yrkande 
Kerstin Nyhlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar att de frågor revisionen ställt ska besvaras. 
Erkki Visti (C) yrkar på tilläggsförslag att en arbetsgrupp tillsätts som ser till att 
påpekande i rapporten åtgärdas 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att lägga revisionsrapporten till handlingarna, samt 
 
Att avslå yrkandet om tilläggsförslaget. 
 
 
 
_____ 
 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-03-27  

Kf § 28   Dnr 2005.169   000 
 
Medborgarmotion angående förbättringar i badhuset 
 
Marketta Rehn, Surahammar har inlämnat en medborgarmotion angående förbättringar i 
badhuset. 
 
Kultur, Fritid och Turismnämnden har behandlat motionen och lämnat förslag till svar. 
 
BILAGA: Motion 
                  Svar på motionen 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27 § 46 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-03-13, § 48 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att med hänvisning till bilagd skrivelse anses motionen besvarad 
 
 
_______

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kf § 29    Dnr 2005.165   000 
 
Motion angående checklista av KF-beslut 
 
Kerstin Hellman (Fp), Leif Rörström (M), Dan Haglund (Kd) och Erkki Visti (C) har 
lämnat in en motion angående checklista av KF-beslut. 
 
BILAGA: Motion 
                  Svar på motion 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27 § 52 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-03-13, § 52 
 
Yrkande 
Leif Rörström (M) och Yvonne Gmeiner (Fp) yrka på följande tillägg till svaret 
Kommunövergripande beslut följs upp och redovisas kontinuerligt 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att med hänvisning till bilagd skrivelse anses motionen besvarad, samt 
 

att avslå tilläggsyrkandet 
 
Kerstin Hellman (Fp), Yvonne Gmeiner (Fp), Marie Holmgren (Fp), Erkki Visti (C), Eva 
Björk (C), Karl-Gustav Smeds (C), Gudrun Smeds (C), Leif Rörström (M) och Saga 
Laaksonen (M) anmäler reservation till förmån för tilläggsyrkandet. 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-03-27  

Kf § 30   Dnr 2006.021   111 
 
Val av ersättare i valnämnden 
 
Föreligger förslag att utse Kenneth Hedlund (S), Virsbo till ersättare i valnämnden. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Kenneth Hedlund (S), Virsbo till ersättare i valnämnden. 
 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-03-27  

Kf § 31   Dnr 2006.050   000 
 
Medborgares yrkan om lokal folkomröstning den 17 september 2006 
 
En namninsamlingslista har inlämnats med yrkande om lokal folkomröstning den 17 
september 2006 i Surahammars kommun, angående den kommunala verksamheten. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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