
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2009-09-21 1 (10)

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag21 september 2009, klockan 18.00  - 18.20

Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande
Anders Tollin (S)
Olle Thorell (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Anders Rydell (S)
BrittInger Fröberg (S)
Leif Carlberg (S)
Richard With (S)
Per Jörgensen (S)
Juhani Poikkeus (S)
Börje Ahlin (S)
Kennet Hedlund (S)
Olle Jansson (S)
Abdollah Abdi (S
Yvonne Gmeiner (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Christina Persson (M)
Saga Laaksonen (M)
Erkki Visti (C)

Magnus Åstrand (C)
Eva Björk (C)
Göran Wennberg (V)
Marie Wennberg (V)
Hillevi Strandlund Björn (V)
Barbro Ådahl (Kd)

Mary-Ann Hellström (S) tjg. ersättare
Tobias Nordlander (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Stig Johansson (S) tjg. ersättare
Gillis Larsson (S) tjg.ers.
Yngve Ericson (S) tjg ersättare

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef
Marie Andersson, Assistent

Ej tjänstgörande ersättare
Göran Fredriksson (S)
Karl-Gustaf Smeds (C)
Marianne Lundström (C)

Utses att justera Yvonne Gmeiner                                 Anders Rydell

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag23 september, klockan 15.00

Paragrafer 44- 51

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

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

Justerande ............................................................................
Yvonne Gmeiner                               Anders Rydell

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-09-23 – 2009-10-14
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 44 Dnr: 2009.0120   004

Motion

Erkki Visti, Magnus Åstrand och Eva Björk, Centerpartiet, har inlämnat en motion angående äldreboende i
Surahammars kommun med fokus på Ramnäs och Virsbo.

BILAGA: Motion

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning
_____
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 45 Dnr: 2009.0127   004

Motion

Yvonne Gmeiner (Fp), Folkpartiet Liberalerna, har inlämnat en motion angående vistelsetid i förskola för barn
till arbetslösa och föräldralediga föräldrar

BILAGA: Motion

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
_____
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 KF § 46 Dnr 2009.0135   110

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Britt-Inger Fröberg (S) begär entledigande från sina kommunala uppdrag som ledamot/ordförande i Barn- och
Bildningsnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott from 2009-09-30.

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Britt-Inger Fröberg (S) om entledigande från sina uppdrag som ledamot/ordförande i Barn- och
Bildningsnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott

att utse Tobias Nordlander (S) till vice ordförande i Kommunstyrelsen

att utse Tobias Nordlander (S) till vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott

att utse Kennet Hedlund (S) till ordförande i Barn- och Bildningsnämnden

att utse Chatarina Ståhl (S) till ordinarie ledamot i Barn- och Bildningsnämnden

I ärendet yttrade sig
Sten-Ira Olofsson (M)

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Britt-Inger Fröberg (S) om entledigande från sina uppdrag som ledamot/ordförande i Barn- och
Bildningsnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott

att utse Tobias Nordlander (S) till vice ordförande i Kommunstyrelsen

att utse Tobias Nordlander (S) till vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott

att utse Kennet Hedlund (S) till ordförande i Barn- och Bildningsnämnden

att utse Chatarina Ståhl (S) till ordinarie ledamot i Barn- och Bildningsnämnden

_____
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KF § 47 Dnr 2009.0134   110

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Anders Tollin (S) har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen,
ordförande i krisledningsnämnden, ledamot i personalutskottet m.fl. from 2009-09-30

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Anders Tollin (S) om entledigande från sitt uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen, ordförande
i krisledningsnämnden, ledamot i personalutskottet m.fl.

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ordförande i Kommunstyrelsen

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ordförande i Kommunstyrelsens Arbetsutskott

att utse Tobias Nordlander (S) till ledamot i Kommunstyrelsen

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ordförande i Krisledningsnämnden

att utse Tobias Nordlander (S) till ledamot i Personalutskottet

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ordförande i BRÅ

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till röstombud Surahammars kommunalteknik AB

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till röstombud Suravision

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ombud VKL årsmöte röstombud

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ombud VL röstombud

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ombud i Mälardalsrådet

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ledamot i Krishanteringsrådet

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till röstombud Kommuninvest

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till styrelseledamot i VKL

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till röstombud i FSF

att utse Anders Tollin (S) till ersättare i Kommunstyrelsen

forts. sid 6
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Forts. § 47

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Anders Tollin (S) om entledigande från sitt uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen, ordförande
i krisledningsnämnden, ledamot i personalutskottet m.fl.

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som ordförande i Kommunstyrelsen

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som ordförande i Kommunstyrelsens Arbetsutskott

att utse Tobias Nordlander (S) till ledamot i Kommunstyrelsen

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som ordförande i Krisledningsnämnden

att utse Tobias Nordlander (S) till ledamot i Personalutskottet

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som ordförande i BRÅ

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som röstombud Surahammars kommunalteknik AB

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som röstombud Suravision

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som ombud VKL årsmöte röstombud

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som ombud VL röstombud

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som ombud i Mälardalsrådet

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som ledamot i Krishanteringsrådet

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som röstombud Kommuninvest

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som styrelseledamot i VKL

att utse Britt-Inger Fröberg (S) som röstombud i FSF

att utse Anders Tollin (S) till ersättare i Kommunstyrelsen
_____
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KF § 48  Dnr

Regler i samband med uppvaktning/avtackning mm av förtroendevalda

Kommunfullmäktiges presidium föreslår följande:

Fullmäktigeledamot/ersättare, som fyller 50 år, uppvaktas i anslutning till fullmäktiges decembersammanträde
samma år med en blomstergåva till ett värde av högst 400 kronor.

Fullmäktigeledamot/ersättare, som avgår i samband med ny mandatperiod,
avtackas vid en gemensam sammankomst för gamla och nya fullmäktige i anslutning till fullmäktiges
decembersammanträde.

Den som slutar efter en mandatperiod avtackas med blommor/gåva till ett värde av högst 400 kronor.
Den som slutar efter två mandatperioder avtackas med blommor/gåva till ett värde av högst 600 kronor.
Den som slutar efter tre eller flera mandatperioder uppvaktas med blommor/gåva till ett värde av högst 900
kronor.

Ledamot/ersättare som avgår under pågående mandatperiod avtackas på lämpligt sätt med hänsyn till
ovanstående regler.

Om en ledamot/ersättare avlider under mandatperioden hedras hans/hennes minne med en gåva till ett värde av
högst 400 kronor.

Ovanstående regler föreslås även gälla nämndledamot/ersättare som inte ingår i fullmäktige.
Respektive nämnd ansvarar för uppvaktning/avtackning mm.

Dessa regler föreslås gälla under tiden 2009-10-01 - 2014-10-31.
Kommunfullmäktiges presidium reviderar reglerna varje ny mandatperiod.

Regler för uppvaktning av föreningar/organisationer i Surahammars kommun

Jubilerande aktiva föreningar/organisationer i Surahammars kommun kan uppvaktas med en gåva på 1000 kr.
Gåvan överlämnas av kommunens representant/er vid föreningens/organisationens jubileumsfirande.

Uppvaktningen sker tidigast vid 10-årsjubileum och därefter vid 25, 50, 75, 100 år och så vidare.

Dessa regler föreslås gälla under tiden 2009-10-01 - 2014-10-31.

Kommunfullmäktiges presidium reviderar reglerna varje ny mandatperiod.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ovanstående förslag

att kommunfullmäktiges presidium reviderar reglerna varje ny mandatperiod
_____
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KF § 49 Dnr 2009.0097   000

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till ny ersättare efter Gunnar Åkerlund (Kd) fastställt Barbro Ådahl (Kd) till ny ledamot i
kommunfullmäktige, någon ny ersättare har inte kunnat utses.

_____
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KF § 50 Dnr 2009.0133   110

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Marie Fallqvist (Fp) har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige och Barn- och Bildningsnämnden, samt som ersättare i Surahammars hus och
Projekta part

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Marie Fallqvist (Fp) om entledigande från sina uppdrag som som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige och Barn- och Bildningsnämnden, samt som ersättare i Surahammars hus och
Projekta part

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Folkpartiet Liberalerna i Surahammars kommun föreslår kommunfullmäktige att utse Tobias Revenäs (Fp)
som ordinarie ledamot Barn- och Bildningsnämnden, samt som ersättare i Surahammars hus och Projekta part

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Marie Fallqvist (Fp) om entledigande från sina uppdrag som som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige och Barn- och Bildningsnämnden, samt som ersättare i Surahammars hus och
Projekta part

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

att utse Tobias Revenäs (Fp) som ordinarie ledamot Barn- och Bildningsnämnden, samt som ersättare i
Surahammars hus och Projekta part

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2009-09-21 10 (10)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 51 Dnr 2009.0131   110

Begäran om entledigande från uppdrag som nämndeman

Västmanlands Tingsrätt gör en anmälan om val av ny nämndeman, då rätten beviljat Kennet Hedlund (S)
entledigande från sitt uppdrag som nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt.

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Kennet Hedlund om entledigande från sitt uppdrag som nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt

att utse Mattias Bouvin (S) till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Kennet Hedlund (S) om entledigande från sitt uppdrag som nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt

att utse Mattias Bouvin (S) till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt

_____


