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Sammanträdesdatum Sida
2009-10-19 1 (12)

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 19 oktober, klockan 18.00 – 20.40

Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande
Olle Thorell (S)
Anders Rydell (S)
BrittInger Fröberg (S)
Leif Carlberg (S)
Richard With (S)
Per Jörgensen (S)
Börje Ahlin (S)
Kennet Hedlund (S)
Olle Jansson (S)
Abdollah Abdi (S
Leif Rörström (M)
Johanna Olofsson (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Saga Laaksonen (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)

Göran Wennberg (V)
Hillevi Stranslund Björn (V)
Zdenka Mardetko (V) från. kl.20.00
Peter Berg (V)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)

Mary-Ann Hellström (S)tjg. ersättare
Tobias Nordlander (S) tjg. ersättare
Stig Johansson (S) tjg. ersättare
Gillis Larsson (S), tjg. ersättare
Yngve Ericson (S), tjg. ersättare
Göran Fredriksson (S), tjg. ersättare
Marianne Lundström (C),tjg.ersättare
Rodney Ådahl (Kd), tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, Assistent Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Saga Laaksonen                       Anders Rydell

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag21 oktober , klockan 15.00

Paragrafer 52 - 60

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

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

Justerande ............................................................................
Saga Laaksonen Anders Rydell

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-10-21 – 2009-11-11
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KF § 52 Dnr: 2009.0132   040

Delårsrapport per 2009-07-31 och prognos 2009

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen om tidsplan för ekonomisk rapportering avseende år 2009 skall
uppföljningar med prognoser för helår presenteras per 31/3, 31/5, 31/7 samt 30/9. Uppföljningen och
prognosen per 31/7 är tillika delårsbokslut vilket innebär höge krav på periodiseringar och innehåll.
Delårsrapporten granskas av kommunens revisorer.

Kommunens resultat per 2009-07-31 visar ett positivt resultat om 2 665 kkr. För hela år 2009 prognostiseras
ett resultat på 442 kkr.

Det budgeterade resultatet för hela år 2009 är 3 907 kkr. Underskottet i relation till budgeten blir 3 465 kkr.

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras bli 2 354 kkr högre än budgeterat.

Intäkter från skatter och statsbidrag prognostiseras ge ett underskott med 6 479 kkr gentemot budget.
Finansnettot prognostiseras ge ett överskott om 2 948 kkr i relation till budget.

BILAGA: Delårsrapport och prognos, 2009-07-31

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-21, § 46
Kommunstyrelsen 2009-10-05, § 80

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsbokslut per 2009-07-31 samt prognos 2009

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsbokslut per 2009-07-31 samt prognos 2009

_____
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KF § 53 Dnr: 2009.0136   042

Utlåtande avseende delårsrapport 2009

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

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå ekonomisk balans år 2009

Revisorerna bedömer att:

· Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen

· Resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med kommunens mål för den ekonomiska förvaltningen

· Flera verksamheter har utvecklat visioner och därmed är tvungna att utveckla redovisningen med
verksamhetsmått/mål. Vi har bara delvis kunnat bedöma delårsrapporten till denna del

BILAGA: Utlåtande avseende delårsrapport 2009-10-08

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsen 2009-10-05, § 88

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

_____
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KF § 54 Dnr: 2009.0128   041

Delårsrapport – Kolbäcksådalens gymnasieförbund

Direktionen för Kolbäcksådalen Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport för perioden januari-juni
2009. Delårsrapporten inkluderar även en prognos för hela år 2009.

Redovisat resultat för första halvåret uppgår till – 2 343 kkr. Prognostiserat resultat för hela år 2009 uppgår till
27 kkr.

Budgeterat resultat för år 2009 är – 3 649 kkr. Prognostiserat resultat på 27 kkr innebär ett överskott i relation
till budget på 3 676 kkr.

BILAGA: Delårsrapport, januari-juni 2009.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-21, § 47
Kommunstyrelsen 2009-10-05, § 81

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport, januari-juni 2009, från Kolbäcksådalens gymnasieförbund

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport, januari-juni 2009, från Kolbäcksådalens gymnasieförbund

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2009-10-19 5 (12)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 55  Dnr: 2009.0125   000

Länsstrategi - Kvinnofrid

I Västmanlands finns sedan år 1999 den Regionala samverkansgruppen för kvinnofrid med företrädare för
länets kommuner och ansvariga myndigheter. Denna samverkansgrupp har utarbetat bifogade länsstrategi för
kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010.

VKL rekommenderar kommunerna och Landstinget att anta förslaget till ”Länsstrategi – Kvinnofrid i
Västmanlands län 2009-2010“.

BILAGA: Protokollsutdrag VKL.
                   Länsstrategi- Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-21, § 48
Kommunstyrelsen 2009-10-05, § 82

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till ”Länsstrategi – Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010“.

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till ”Länsstrategi – Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010“.

_____
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KF § 56  Dnr: 2009.0015   004

Motion – Tobaksfri arbetstid

Leif Carlberg och Mary-Ann Hellström, båda Socialdemokraterna, har inlämnat en motion där de yrkar att
Surahammars kommun skall införa tobaksfri arbetstid.

Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till personalutskottet för beredning.

Kommunstyrelsens personalutskott rekommenderar att motionens yrkande bifalls.

BILAGA:  Motion
                   Svar på motion

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-21, § 49
Kommunstyrelsen 2009-10-05, § 83

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionens yrkande

I ärendet yttrade sig
Sten- Ira Olofsson (M)
Göran Wennberg (V)
Leif Carlberg (S)
Anders Rydell (S)
Marianne Lundström (C)

Yrkanden
Anders Rydell(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Leif Carlberg(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sten-Ira Olofsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag
Göran Wennberg yrkar på återremiss av ärendet

Beslutsordning
Ordföranden ställde frågan om ärendet skall avgöras vid dagens kommunfullmäktige sammanträde

Efter omröstning konstaterade ordföranden att ärendet skall avgöras vid dagens kommunfullmäktige
sammanträde

Sten-Ira Olofsson (M) begärde votering vilken utföll enligt följande.

Forts. sid 7
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Forts § 56

Följande ledamöter röstar för att ärendet skall avgöras idag
Christina Waster Jansson (S)
Olle Thorell (S)
Anders Rydell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Leif Carlberg (S)
Richard With (S)
Per Jörgensen (S)
Börje Ahlin (S)
Kennet Hedlund (S)
Olle Jansson (S)
Abdollah Abdi (S)
Mary-Ann Hellström (S) tjg. ersättare
Tobias Nordlander (S) tjg. ersättare
Stig Johansson (S) tjg. ersättare
Gillis Larsson (S) tjg. ersättare
Yngve Ericson (S) tjg. ersättare
Göran Fredriksson (S) tjg. ersättare

Följande ledamöter röstar för att ärendet inte skall avgöras idag
Leif Rörström (M)
Johanna Olofsson (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Saga Laaksonen (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)
Göran Wennberg (V)
Hillevi Strandlund Björn (V)
Zdenka Mardetko (V)
Peter Berg (V)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Marianne Lundström (C) tjg. ersättare
Rodney Ådahl (Kd) tjg. ersättare

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionens yrkande

Leif Rörström (M), Johanna Olofsson (M), Sten-Ira Olofsson (M), Saga Laaksonen (M), Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C), Göran Wennberg (V), Hillevi Strandlund Björn (V), Zdenka Mardetko (V)
Peter Berg (V), Marie Wennberg (V), Dan Haglund (Kd), Marianne Lundström (C), tjg. ersättare, samt
Rodney Ådahl (Kd), tjg. ersättare, anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut.

_____
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KF § 57 Dnr: 2007.0028   00

Citybanan, medfinansiering

En avsiktsförklaring mellan staten och länen Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland samt Örebro
beträffande medfinansiering av Citybanan har undertecknats i december 2007. Parter i varje län är respektive
landsting samt alla kommuner.

Surahammars kommun skall enligt förslaget medfinansiera med 12 865 tkr, i 2008 års prisnivå.
Kommunfullmäktige har tidigare (KF § 39/2008) godkänt förslaget till fördelning av kostnader för Citybanan
inom Västmanland.

Föreligger förslag till uppdragsavtal. VKL:s styrelse beslutar att rekommendera länets kommuner och
landstinget att godkänna avtalet.

BILAGA:   Protokollsutdrag VKL
                   Bakgrund till kompletterande uppdragsavtal
                   Kompletterande uppdragsavtal
                   PM, Lindahl
                   Bolagsordning för Västmanlands Lokaltrafik
                   Fördelning medfinansiering per 2008-01-01, VKL

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsen 2009-10-05, § 86

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att Västmanlands lokaltrafik AB ingår Avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan
m.m. 2007-12-18 med de ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (Uppdrag att förvalta nämnda avtal)
samt 2009-05-20 (Ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal),

att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Västmanlands lokaltrafik AB och övriga aktieägare i
Västmanlands lokaltrafik AB angående medfinansiering av Citybanan,

att anslå de medel som Surahammars kommun enligt uppdragsavtalet skall bidra med, enligt bilagd fördelning
jämte indexjustering,

att godkänna förslag till ändringar i bolagsordning för Västmanlands lokaltrafik AB,

att utse Britt-Inger Fröberg (S) att på bolagsstämma i Västmanlands lokaltrafik AB företräda Surahammars
kommun och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Västmanlands lokaltrafik AB genomförs samt,

att villkora besluten i föregående att-satser av att lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändras i
enlighet med förslagen i utredningen Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU2009:21).

Forts. sid 8
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Forts § 57

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att Västmanlands lokaltrafik AB ingår Avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan
m.m. 2007-12-18 med de ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (Uppdrag att förvalta nämnda avtal)
samt 2009-05-20 (Ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal),

att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Västmanlands lokaltrafik AB och övriga aktieägare i
Västmanlands lokaltrafik AB angående medfinansiering av Citybanan,

att anslå de medel som Surahammars kommun enligt uppdragsavtalet skall bidra med, enligt bilagd fördelning
jämte indexjustering,

att godkänna förslag till ändringar i bolagsordning för Västmanlands lokaltrafik AB,

att utse Britt-Inger Fröberg (S) att på bolagsstämma i Västmanlands lokaltrafik AB företräda Surahammars
kommun och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Västmanlands lokaltrafik AB genomförs samt,

att villkora besluten i föregående att-satser av att lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändras i
enlighet med förslagen i utredningen Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU2009:21).

_____
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KF § 58 Dnr 2009.0147   005

Medborgarförslag

Bernt Klingvall har inlämnat ett medborgarförslag om återupprättande av övergångsställe Murargatan-
Hjulmakarvägen, samt ett önskemål om ett övergångsställe till Hembygdsgården och Stenhuset.

BILAGA: Medborgarförslag

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning

_____
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KF § 59 Dnr 2009.0133   110

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till ny ersättare efter Marie Fallqvist (Fp) fastställt Maria Lindgren (Fp) till ny ledamot i
kommunfullmäktige, samt Olof Lundström (Fp) till ny ersättare efter Maria Lindgren ((Fp) utifrån
valresultatet 2006

____
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KF § 60 Dnr 2009.0153   110

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Rickard Lindblad (S) har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i Barn- och Bildningsnämnden samt ersättare i Kolbäcksådalens
gymnasieförbunds direktion

Förslag

att bevilja Rickard Lindblad (S) om entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i Barn- och Bildningsnämnden samt ersättare i Kolbäcksådalens
gymnasieförbunds direktion

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Rickard Lindblad (S) om entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i Barn- och Bildningsnämnden samt ersättare i Kolbäcksådalens
gymnasieförbunds direktion

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____


