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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Folkets Hus, Surahammar
Måndag 25 januari 2010, klockan 18.00 - 19.40

Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande
Anders Tollin (S)
Olle Thorell (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Anders Rydell (S)
BrittInger Fröberg (S)
Leif Carlberg (S)
Urban Mylläri (S)
Richard With (S)
Juhani Poikkeus (S)
Börje Ahlin (S)
Regina Eriksson (S)
Kennet Hedlund (S)
Benita With (S)
Olle Jansson (S
Mona Lindfors Tollin(S)
Mary-Ann Hellström (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Christina Persson (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)
Kjell Hedlund (Mp)

Tobias Nordlander (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Stig Johannsson (S) tjg.ersättare
Carl-Gustaf Smeds (C) tjg.ersättare
Rita Lindgren (V) tjg. ersättare

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef
Marie Andersson, Assistant

Ej tjänstgörande ersättare
Gillis Larsson (S)
Göran Fredriksson (S)
Marianne Lundström (C)

Utses att justera Anders Rydell               Yvonne Gmeiner

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 27 januari 2010 , klockan 15.00

Paragrafer 1 - 10

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

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

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

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-01-27 – 2010-02-17
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KF § 1 Dnr: 2009.0187   042

Investeringsbudget för år 2010

I Kommunfullmäktiges finansiella mål anges att de årliga investeringarna högst skall uppgå till det belopp
varmed avskrivningarna budgeteras. För år 2010 skulle detta innebära en investeringsnivå ej överstigande
21 mkr.

Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till 27,5 mkr. I denna investeringsram inkluderas inte
några investeringar på området för den nya högstadieskolan.

BILAGA: Investeringsbudget 2010

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 77
Kommunstyrelsen 2010-01-11, § 2

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2010

I ärendet yttrade sig

Yrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2010

_____
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KF § 2 Dnr: 2008.0175   004

Motion, satsa på yrkesutbildningar

Yvonne Gmeiner, Folkpartiet Liberalerna , har lämnat en motion benämnd ”Satsa på yrkesutbildningar” till
Kommunfullmäktige.

Ordföranden i Kolbäcksådalens Gymnasieförbund har utformat ett förslag till svar på motionen.

BILAGA: Motion ” Satsa på yrkesutbildningar”
                 Svar på motion ”Satsa på yrkesutbildningar”

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 78
Kommunstyrelsen 2010-01-11, § 3

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avge svar på motion enligt bilagt förslag

I ärendet yttrade sig
Leif Carlberg (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Anders Rydell (S)
Olle Thorell (S)

Yrkande
Leif Carlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att avge svar på motion enligt bilagt förslag

_____
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 KF § 3 Dnr: 2010.0007   000

Lägenhetsregister

Regeringen har beslutat att lägenhetsregister blir upprättat i Surahammars kommun den 1 januari 2010, enligt
lag om lägenhetsregister (2006:378) och dess övergångsbestämmelser. Detta innebär att kommunen blir
ansvarig för ajourhållning av lägenhetsregistret.

För att kommunen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt nämnda lag krävs att fullmäktige tilldelar en
nämnd ansvaret att hantera ärenden enligt 10-11 §§.

Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige besluta att Bygg- och
Miljönämnden tilldelas uppgiften att hantera ärenden enligt 10-11 §§ i lagen om lägenhetsregister (2006:378)
samt övriga frågor i anledning av denna lag.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 80
Kommunstyrelsen 2010-01-11, § 5

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att Bygg- och Miljönämnden tilldelas uppgiften att hantera ärenden enligt 10-11 §§ i lagen om
lägenhetsregister (2006:378) samt övriga frågor i anledning av denna lag

I ärendet yttrade sig
Sten-Ira Olofsson (M)

Yrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att Bygg- och Miljönämnden tilldelas uppgiften att hantera ärenden enligt 10-11 §§ i lagen om
lägenhetsregister (2006:378) samt övriga frågor i anledning av denna lag

_____
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KF § 4 Dnr: 2009.0188   806

Taxa badhuset

Taxan för aktiviteter på badhuset har varit oförändrat sedan 2005. I bilaga föreslås ny taxa för badhusets olika
delar.

BILAGA: Taxa förslag

Beredande organs beslut
Barn- och Bildningsnämnden 2009-12-14, § 59
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 82
Kommunstyrelsen 2010-01-11, § 7

I ärendet reserverade sig Erkki Visti (C), Leif Rörström (M) samt Dan Haglund (Kd)
mot beslutet

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till ny taxa för Ekängsbadet

att taxan årligen höjs med konsumentprisindex

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Anders Rydell (S)
Kennet Hedlund (S)
Sten-Ira olofsson (M)
Britt-Inger Fröberg (S)
Göran Wennberg (V)
Olle Thorell (S)
Kjell Hedlund (Mp)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Dan Haglund (Kd)

Yrkande
Erkki Visti (C) yrkar att barn under 6 år badar gratis samt att taxan knyts till utvecklingen av den allmänna
pensionen
Kennet Hedlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar att barn under 6 år badar gratis, samt att taxan knyts till utvecklingen av den
allmänna pensionen
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Göran Wennberg (V) yrkar på  ingen höjning av taxan sker för barn under 6år
Forts. sid 6
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Forts. §

Olle Thorell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Kjell Hedlund (Mp) yrkar på ingen höjning av taxan sker för barn under 6år
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar att barn under 6 år badar gratis, samt att taxan knyts till utvecklingen av den
allmänna pensionen

Röstningsförfarande
Ordföranden ställde kontraproposition på yrkande från Erkki Visti mfl mot yrkande från Göran Wennberg mfl.

Yrkande från Erkki Visti mfl erhöll en majoritet av de avgivna rösterna och blir därför alternativ till
Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till ny taxa för Ekängsbadet

att taxan årligen höjs med konsumentprisindex

Yvonne Gmeiner (Fp), Johanna Olofsson (M), Sten-Ira Olofsson (M),Christina Persson (M),
Saga Laaksonen (M), Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C), Karls Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare , Kjell
Hedlund (Mp), Dan Haglund (Kd), Göran Wennberg (V), Marie Wennberg (V), Zdenka Mardetko (V),
Hillevi Strandlund Björn (V) och Rita Lindgren, (V) tjg. ersättare anmäler reservation mot
kommunfullmäktiges beslut.

_____
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KF § 5 Dnr: 2009.0157   000

Försäljning av receptfria läkemedel

Enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen från och med 1 november
2009 skyldighet att kontrollera näringsidkare som bedriver detaljhandel med läkemedel på andra platser än
apotek.

Efter utredning föreslås att Socialnämnden får uppgiften att bedriva tillsyn enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel. Särskild vikt har varit ett kundperspektiv, den tillsyn som idag bedrivs inom
Socialnämndens område är bäst lämpad att samordna med tillsyn enligt lagen. Den praktiska konsekvensen
blir att antalet tillsynsbesök hos varje näringsidkare blir färre i jämförelse med om tillsynsansvaret hade ålagts
annan nämnd.

Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige besluta att Socialnämnden
tilldelas uppgiften att bedriva tillsyn enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 83
Kommunstyrelsen 2010-01-11, § 8

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att Socialnämnden tilldelas uppgiften att bedriva tillsyn enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel

I ärendet yttrade sig

Yrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att Socialnämnden tilldelas uppgiften att bedriva tillsyn enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel

_____
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KF § 6 Dnr 2009.0056   101

Styrgrupp

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2010 skall det väljas 3 representanter från
kommunstyrelsen till styrgruppen för det Finska Förvaltningsområdet

Styrgruppens uppgift är att följa hur den finskspråkiga servicen fungerar och föreslå förbättringar samt initiera
och planera för en utveckling av den finskspråkiga servicen.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-16, § 63
Kommunstyrelsen 2009-11-30, § 104
Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 72
Kommunstyrelsen 2010-01-11, § 13

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att utse en parlamentarisk styrgrupp bestående av 2 representanter från socialdemokraterna och 1 representant
från vänsterpartiet

I ärendet yttrade sig
Yvonne Gmeiner (Fp)
Sten-Ira Olofsson (M)
Britt-Inger Fröberg (S)
Leif Carlberg (S)
Tobias Nordlander (S)

Yrkande
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar på att en borgerlig representant skall ingå i styrgruppen
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar på att en borgerlig representant skall ingå i styrgruppen

Kommunfullmäktige beslutar

att utse en parlamentarisk styrgrupp bestående av 2 representanter från socialdemokraterna och 1 representant
från vänsterpartiet

att från socialdemokraterna utse Britt-Inger Fröberg (S), tillika sammankallande, samt Anders Rydell (S)

att från vänsterpartiet utse Göran Wennberg (V)

Yvonne Gmeiner (Fp), Johanna Olofsson (M), Sten-Ira Olofsson (M),Christina Persson (M),
Saga Laaksonen (M), Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C), Karls Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare och
Dan Haglund (Kd) anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut.
_____
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KF § 7  Dnr 2010.0002   102

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Eva Björk (C) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i barn- och bildningsnämnden samt ledamot i demokratigruppen

Förslag

att bevilja Eva Björk (C) om entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i barn- och bildningsnämnden samt ledamot i demokratigruppen

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Eva Björk (C) om entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i barn- och bildningsnämnden samt ledamot i demokratigruppen

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

att utse Erkki Visti (C) till ordinarie ledamot i barn- och bildningsnämnden

att utse Erkki Visti (C) till ledamot i demokratigruppen

_____
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KF § 8 Dnr: 2009.0160   102
Dnr: 2009.0153   102

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till ny ledamot efter Ylva Sivén (S) fastställt Urban Mylläri (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige utifrån valresultatet 2006, någon ny ersättare efter Urban Mylläri (S) har inte kunnat
utses.

Länsstyrelsen har inte kunnat utse någon ny ersättare efter Leif Åhlén (S)

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2010-01-25 11 (12)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 9 Dnr: 2009.0174   102

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till ny ledamot efter Abdollah Abdi (S) fastställt Mona Lindfors-Tollin (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige utifrån valresultatet 2006, någon ny ersättare efter Mona Lindfors-Tollin (S) har inte
kunnat utses

_____
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KF § 10  Dnr: 2010.0018   004

Motion – Utveckling av demens vården i Sura kommun

Erkki Visti, Centerpartiet, har inlämnat en motion ”Utveckling av demens vården i Sura kommun” där han
yrkar att:

Kommunen tillsätter en demensutvecklare, att inventera och utveckla demens vården i hela Sura kommunen.

Kommunen tillsätter ett geriatriskt team med demenssköterska, läkare med kompetens/helst utbildning i
geriatrik, terapeut, kurator och beteendevetare.

Kommunen utbildar hemtjänstpersonalen i demens

Förslag

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

I ärendet yttrade sig

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

_____


