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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag16 november 2009, klockan 18.00  - 19.02

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)
Regina Eriksson (S)
Kennet Hedlund (S)
Benita With (S)
Olle Jansson (S)
Abdollah Abdi (S
Mary-Ann Hellström (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
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)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Barbro Ådahl (Kd)

Tobias Nordlander (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Stig Johansson (S) tjg. ersättare
Gillis Larsson (S) tjg. ersättare
Marianne Lundström (C) tjg.
ersättare

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef
Kristin Andersson, Assistent

Ej tjänstgörande ersättare
Yngve Ericson (S)
Göran Fredriksson (S)

Utses att justera Anders Rydell                                          Saga Laaksonen

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 23 november klockan 15.00

Paragrafer 61 - 71

Underskrifter Sekreterare ............................................................................
Kristin Andersson

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

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

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-11-23-2009-12-14
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 61 Dnr:

Budget 2010, plan 2011-2012

Bifogat presenteras förslag till driftsbudget för år 2010 samt plan för åren 2011-2012.

Förslagets budgeterade resultat för år 2010 uppgår till ca –7,7 mkr. Det budgeterade resultatet efter finansnetto
uppgår till ca+ 7,3 mkr. Differensen mellan dessa belopp utgörs av jämförelsestörande poster som kan
hänföras till rivning och nedskrivning av Skogslundsskolan, ca 15 mkr.

Normalt är det ej tillåtet för en kommun att anta en budget som uppvisar underskott. I det reviderade
regelverket för ”God ekonomisk hushållning” inom ramen för kommunallagen kan en kommun dock besluta
om en årsbudget som uppvisar underskott i resultaträkningen om synnerliga skäl föreligger. Större
omstruktureringskostnader som syftar till att uppnå en god ekonomisk hushållning på längre sikt och minskar
driftkostnaderna, som är aktuellt i fallet med skolflytten från Skogslundsskolan, är ett sådant skäl. Om
kommunfullmäktige beslutar att synnerliga skäl föreligger behöver det negativa resultatet ej återställas
kommande år, vilket eljest är fallet.

BILAGA: Budget 2010, plan 2011-2012

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-20, § 52
Kommunstyrelsen 2009-10-27, § 91

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till budget 2010 och plan 2011-2012, med tillägg

att synnerliga skäl enligt ”God ekonomisk hushållning” föreligger beträffande kostnaderna för rivning och
nedskrivning av Skogslundsskolan vilket innebär att uppkommet underskott till följd härav ej behöver
återställas i kommande budgetar.

I ärendet yttrade sig
Britt-Inger Fröberg (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Leif Rörström (M)
Marianne Lundström (C)
Ander Rydell (S)
Erkki Visti (C)
Sten-Ira Olofsson (M)
Leif Carlberg (S)

Yrkanden
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till KS förslag
Leif Rörström (M) yrkar bifall till KS förslag
Marianne Lundström (C) framför ett tilläggsyrkande som innebär att budgetramen utökas med 20.000 kr för
utredning av hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter
Forts. sid 3
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Forts. § 61

Anders Rydell (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandetg
Anders Rydell (S) yrkar bifall till KS förslag
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar bifall till KS förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till budget 2010 och plan 2011-2012, med tillägg

att synnerliga skäl enligt ”God ekonomisk hushållning” föreligger beträffande kostnaderna för rivning och
nedskrivning av Skogslundsskolan vilket innebär att uppkommet underskott till följd härav ej behöver
återställas i kommande budgetar

Marianne Lundström (C), Erkki Visti (C) samt Magnus Åstrand (C) anmäler reservation mot
kommunfullmäktiges beslut
_____
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KF § 62 Dnr:

Kommunalskatt 2010

I Kommunallagen 8 kap, 6 § framgår att kommunstyrelsen före oktober månads utgång skall föreslå
skattesatsen för det följande budgetåret.

Den nuvarande kommunala skattesatsen i Surahammars kommun är 22,19 kr.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-20, § 53
Kommunstyrelsen 2009-10-27, § 92

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att skattesatsen för år 2010 fastställs till 22,19 kr

I ärendet yttrade sig
Sten-Ira Olofsson (M)

Yrkande
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar bifall

Kommunfullmäktige beslutar

att skattesatsen för år 2010 fastställs till 22,19 kr
_____
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KF § 63 Dnr

Taxa för kontroll och prövning enligt livsmedelslagen

Bakgrund
Från om med den 1 december 2009 försvinner kravet på godkännande av vissa livsmedelsanläggningar. Detta
innebär att de flesta livsmedelsverksamheter endast behöver en registrering för att få starta sin verksamhet.

De nya reglerna ger mindre pappersarbete för företagaren och ger tillsynsmyndigheten mer tid till att arbeta
med den årliga offentliga kontrollen. I och med att myndigheten inte längre behöver granska ansökningar om
godkännande frigörs resurser för kontroll. Myndigheten har möjlighet att kontrollera nya verksamheter innan
de startar. Om företagen inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska kontrollmyndigheterna använda
lämpliga sanktioner, t.ex. föreläggande eller förbud.

Genom ändringen blir det också tydligare att det är företagen själva som ansvarar för att verksamhet uppfyller
alla krav. Myndigheterna ska också i fortsättningen underlätta för företagen genom att ge råd och information.

I och med att de nya reglerna har Bygg- och Miljönämnden har tagit fram ett förslag till ny taxa för kontroll
och prövning enligt livsmedelslagen.

Bygg- och Miljönämnden har även valt att se över timavgiften då taxan omarbetats. Myndigheternas kontroll
ska avgiftsfinansieras och avgifterna för den offentliga kontrollen ska i det närmaste ska ge full täckning för de
kostnader som myndigheten har. Dock gäller självkostnadsprincipen, d.v.s. att man inte får ta ut högre avgifter
än vad som motsvarar den verkliga kostnaden.

Den årliga avgift som de olika livsmedelsföretagen ska betala för den s.k. normalkontrollen beräknas genom
att kontrolltiden multipliceras med myndighetens timkostnad. Bygg- och Miljönämnden beräknar att
timkostnaden för år 2010 behöver vara 680 kr för att täcka alla de kostnader som kan relateras till den
offentliga kontrollen. Timkostnaden är beräknad utifrån nämndens kostnader för:
- löner för den personal som utför kontrollen,
- kostnader för administrativt stöd till den personal som utför kontroll, inklusive kostnader för lokaler,
utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande kostnader, samt
- kostnader för provtagning och laboratorieanalys.

BILAGA: Förslag till ny taxa inom livsmedelslagen.

Beredande organs beslut
Bygg- och Miljönämnden 2009-10-12, § 62
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-20, § 54
Kommunstyrelsen 2009-10-27, § 93

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
(2006:804).

Forts. sid 6
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Forts. § 63

att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 680 kronor per timme kontrolltid samt

att taxan skall träda ikraft from 1 januari 2010

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

Yrkande
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar avslag på hela förslaget

Kommunfullmäktige beslutar

att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
(2006:804).

att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 680 kronor per timme kontrolltid samt

att taxan skall träda ikraft from 1 januari 2010

Saga Laaksonen (M), Sten-Ira Olofsson (M), Leif Rörström (M) samt Johanna Olofsson (M) anmäler
reservation mot kommunfullmäktiges beslut
_____
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KF § 64

Sammanträdesdagar år 2010, Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Förslag till sammanträdesdagar;

Ks Au Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

28/12-2009 11/1 25/1
25/1 8/2 22/2
22/2 8/3 22/3
22/3 6/4 tisdag 19/4
19/4 3/5 17/5
17/5 31/5 14/6
9/8 23/8 6/9
6/9 20/9 4/10
4/10 25/10 8/11
8/11 22/11 6/12

Kommunstyrelsens arbetsutskott börjar klockan 8:00,
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 13.00 samt
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 om ej annat anges.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-20, § 57
Kommunstyrelsen 2009-10-27, § 96

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till sammanträdesdagar för år 2010

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till sammanträdesdagar för år 2010

_____
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KF § 65 Dnr: 2009.0148   042

Delårsrapport för MBR

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) har överlämnat delårsrapport per 2009-08-31 samt prognos
för hela år 2009.

Av delårsrapporten framgår att resultatet för perioden januari- augusti uppgår till + 9,2 mkr. Prognosen för
hela år 2009 visar på ett positivt resultat om +3,8 mkr, utöver de 1,5 mkr som är vikta för att återställa det
negativa resultatet för är 2007.

BILAGA: MBR, delårsrapport per den 31 augusti 2009.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-20, § 59
Kommunstyrelsen 2009-10-27, § 98

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per 2009-08-31 från MBR.

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per 2009-08-31 från MBR.

_____
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KF § 66  Dnr: 2009.0142   042

Utlåtande, delårsrapport för MBR

Revisorerna för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) har överlämnat utlåtande över granskning
av delårsrapport per 2009-08-31.

Av utlåtandet framgår att revisorernas bedömning är att

· delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen,
· direktionen inte på ett tydligt sätt har utvärderat samtliga verksamhetsmål och riktlinjer för god

ekonomisk hushållning,
· direktionens utvärdering av de finansiella målen är rättvisande,
· förbundet kommer att nå ett balanserat resultat vid årets slut.

BILAGA: Utlåtande avseende delårsrapport 2009, MBR.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-20, § 60
Kommunstyrelsen 2009-10-27, § 99

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna utlåtandet från revisorerna i MBR.

I ärendet yttrade sig
Marianne Lundström (C)
Anders Tollin (S)

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna utlåtandet från revisorerna i MBR.

_____
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Ks § 67

Avtal gällande medfinansiering ny sträckning av väg 252

Vägverket Region Mälardalen har översänt förslag till avtal mellan Hallstahammars kommun, Surahammars
kommun och Vägverket Region Mälardalen avseende medfinansiering av utbyggnaden av ny sträckning av
länsväg 252. Anslutningsvägarna till Hallstahammar och Surahammar föreslås i avtalsförslaget medfinansieras
med 10 mkr i 2009 års penningvärde från berörda kommuner och fördelas proportionellt mellan kommunerna
beroende på anslutningsvägarnas längd. Anslutningsvägarnas längd kommer att fastställas i samband med
arbetsplanens upprättande. Detta avtal baseras på att objektet ingår i kommande länsplan med angiven
byggstart 2014, samt att medel finns tillgängliga i budget hos respektive part.

BILAGA: Förslag till Avtal

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsen 2009-10-27, § 102

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar

att  godkänna avtal om medfinansiering enligt bilaga,

att medfinansieringen villkoras av att lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändras så att bidraget kan
tas upp som en tillgång i kommunens balansräkning och skrivas av under en längre tidsperiod, i huvudsak i
enlighet med betänkandet Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU 2009:21),

att  kommunens medfinansiering sker i respektive års budget,

att medfinansieringen villkoras av att arbetsplanen skall godkännas av kommunen innan arbetet påbörjas.

I ärendet yttrade sig
Britt-Inger Fröberg (S)
Magnus Åstrand (C)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar på att ärendet bordlägges

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet
_____
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KF § 68 Dnr 2009.0160   110

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Ylva Sivén (S) har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige.

Förslag

att bevilja Ylva Sivén (S) om entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Ylva Sivén (S) om entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen
_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2009-11-16 12 (14)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 69 Dnr 2009.0153   110

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till ny ersättare efter Rickard Lindblad (S) fastställt Mary-Anne Hellström (S) till ny
ledamot i kommunfullmäktige, samt Leif Åhlén (S) till ny ersättare efter Mary-Anne Hellström utifrån
valresultatet 2006

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2009-11-16 13 (14)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 70  Dnr

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Leif Åhlén (S) har i skrivelse och telefonsamtal med Länsstyrelsen avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

Förslag

att bevilja Leif Åhlén (S) om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Leif Åhlén (S) om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen
_____
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KF § 71  Dnr 2009.0170   110

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Maria Lindgren (Fp) har i har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag ersättare i socialnämnden,
ersättare i Kolbäcksådalens gymnasieförbund samt ledamot i damokratigruppen

Förslag

att bevilja Maria Lindgren (Fp) om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden, ersättare i
Kolbäcksådalens gymnasieförbund samt ledamot i demokratigruppen

att utse Jeanette Jinnestrand (Fp) som ersättare i socialnämnden

att utse Tobias Revenäs (Fp) som ersättare i Kolbäcksådalens gymnasieförbund

I ärendet yttrade sig
Yvonne Gmeiner (Fp)

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Maria Lindgren (Fp) om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden, ersättare i
Kolbäcksådalens gymnasieförbund samt ledamot i demokratigruppen

att utse Jeanette Jinnestrand (Fp) som ersättare i socialnämnden

att utse Tobias Revenäs (Fp) som ersättare i Kolbäcksådalens gymnasieförbund
_____


