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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 18 april, 2011 klockan 18.00 – 19.50

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Chatarina Ståhl (S)
Karin Thurgren (S)
Richard With (S)
Regina Ericsson (S)
Juhani Poikkeus (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Börje Ahlin (S)
Per Jörgensen (S)
Jonas Westerholm (Fp)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Saga Laaksonen (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Christina Persson (M)

Lise-Lott Johansson (M)
Leif Rörström (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)
Göran Wennberg (V)
Jimmy Hjort (V)
Göran Strandlund(V)
Susanne Lehmus (Sd)
Nina Lisberger Broström (Sd)
Maj Andersson (S) tjg. ersättare
Anders Tollin (S) tjg. ersättare
Olle Jansson (S) tjg. ersättare
Patrik Boström (S) tjg.ersättare
Karl-Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare
Marie Wennberg (V) tjg. ersättare
Morgan Emgardsson (Kd) tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent Ej tjänstgörande ersättare
Johanna Skottman (S)
Arne Rydin (S)
Peter Berg (V)
Lars-Göran Bärling (Kd)

Utses att justera Saga Laaksonen                 Richard With

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 20 april, 2011 klockan 14.00

Paragrafer
14-23

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................
Marie Andersson

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

Justerande ……………………………………………………………………………………
Saga Laaksonen                                       Richard With

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-04-20 – 2011-05-11
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KF § 14 Dnr: 2011.0053   042

Årsredovisning 2010

Föreligger årsredovisning för Surahammars kommun avseende år 2010

Det redovisade resultatet för kommunen uppgår till + 6,2 mkr. I resultatet ingår en avsättning för
skolomställning med 7,5 mkr. Detta innebär att resultatet före dispositioner för kommunen uppgår till
ca +13,7 mkr.

BILAGA:
Årsredovisning 2010

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2011-04-04, § 27

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2010

I ärendet yttrade sig
Jonas Westerholm (Fp)
Erkki Visti (C)
Johanna Olofsson (M)
Anders Rydell (S)
Sten-Ira Olofsson (M)

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2010

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida

2011-04-18 3 (13)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 15 Dnr:2011-0044   042

Revisionsberättelse för 2010

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet genom de utsedda revisorerna.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att styrelse, nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns.

BILAGA: Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse 2010
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisningen 2010

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen, nämnderna samt de
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Motiveringen för att bevilja
ansvarsfrihet är kommunrevisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen för år 2010.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja styrelsen, nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2010.Motiveringen för att bevilja ansvarsfrihet är kommunrevisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen för år
2010.

_____
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KF § 16 Dnr: 2009.0053   107

Överklagande av vattenskyddsföreskrifter

Kommunfullmäktige beslöt vid januarimötet att besluta om vattenskyddsföreskrifter och vattenskyddsområde
för Rävnäs vattentäkt.

Trafikverket har överklagat kommunfullmäktiges beslut om skyddsföreskrifter för vattentäkten till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har gett kommunfullmäktige möjligheter att lämna synpunkter med anledning av
överklagandet.

BILAGA:
Trafikverkets brev
Synpunkter med anledning av överklagandet

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2011-04-04, § 28

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avge synpunkter i enlighet med bilagt förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att avge synpunkter i enlighet med bilagt förslag

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida

2011-04-18 5 (13)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 17 Dnr:2011.0036   206

Plan- och bygglovtaxa 2011

Den 2 maj 2011 träder den nya plan- och bygglagen (SFS 2011:900) i kraft. I och med lagändringen får
byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen för bygglovsprövning, anmälan,
startbesked och teknisk handläggning, men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked.

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov,
förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked,
villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska
avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs.

Med anledning därav har en översyn av taxan utarbetats av Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för
tillväxt och samhällsbyggnad. Det nya förslaget följer till stor del den taxa som togs fram av Svenska
Kommunförbundet år 2004 och som antagits av kommunfullmäktige att gälla fr. o. m. 2004-07-01. I taxan har
infogats allmänna regler om kommunala avgifter, administrativa rutiner och bestämmelser om plan- och
bygglovtaxa.

Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna för uppgifterna ovan. Materialet kan justeras
med hänsyn till förhållanden i varje enskild kommun.

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en
funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän
försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte
att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran
0,8 (om kommunen har färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 50 000) och 1,0 för
kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller
högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och
Landstings kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. Sveriges
Kommuner och Landsting har 2011-03-09 utkommit med en ny uppdaterad version av taxan.

Föreliggande förslag till taxa har anpassats för Surahammars kommun från normalförslaget, på så sätt att tabell
för brandfarliga och explosiva varor m.m., tabell för avgift för utstakning och tabell för lägeskontroll, tagits
bort då dessa åtaganden inte utförs av kommunen. En anpassning har även gjorts gällande strandskyddsdispens
i tabell 7, samt i tabell 22, avgift för nybyggnadskarta. Föreliggande taxeförslag grundar sig på den nya
uppdaterade versionen av taxan.

BILAGA
Plan- och bygglovtaxa 2011

Forts. sid 5
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Forts. § 17

Beslutsgång
Bygg och Miljönämnden 2011-03-14, § 13
Kommunstyrelsen 2011-04-04, § 30

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen

att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.

Faktorn N i taxan skall vara 0,8 enligt förslaget.

Taxan antas att gälla fr.o.m. 2011-05-02. Samma dag upphävs nu gällande taxa

Kommunfullmäktige beslutar
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen

att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.

Faktorn N i taxan skall vara 0,8 enligt förslaget.

Taxan antas att gälla fr.o.m. 2011-05-02. Samma dag upphävs nu gällande taxa

_____
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Motion – sanering av giftmark

Nina Lisberger-Broström , Sverigedemokraterna, har lämnat en motion ”sanering av giftmark i Ramnäs Bruk
2:22”. I motionen yrkas;

”Att kommunen ser till att detta område saneras och att vederbörande som ställt till detta tar sitt ansvar.
Att det utreds huruvida människor påverkas av giftet.
Att sanering snarast kommer igång då området även består av sopor från div hushåll och stora skrymmande
objekt som kan ge ännu mer skada.
Att området kommer folket till nytta.”

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 § 19 Dnr: 2011.0037   004

Motion – Schemalagd läxläsningstid

Jimmy Hjorth, Vänsterpartiet, har lämnat en motion ”Schemalagd läxläsningstid , ledd av utbildad personal,
för elever i åk 4-9.”

I motionen yrkas att fullmäktige ska besluta

” att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheterna att införa schemalagd pedagogisk
läxläsningstid under mandatperioden 2010-2014”

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 § 20 Dnr: 2011.0030   102

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anders Holmgren (M)) utsett
Saga Laaksonen (M) utifrån valresultatet 2010.
Till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Saga Laaksonen(M) har Länsstyrelsen utsett Göran Jansson (M)
utifrån valresultatet 2010

_____
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KF § 21

Ersättare i Kommunstyrelsen

Då Anders Holmgren (M) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
föreslår Johanna Olofsson (M) att utse Christina Persson (M) till ersättare i kommunstyrelsen

Beslutsgång
Kommunfullmäktige 2011-03-21, § 13

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Christina Persson (M) till ersättare i kommunstyrelsen
_____
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Kolbäcksådalens Gymnasieförbund, organisation 2011/2012

Förbundsdirektionen för Kolbäcksådalens Gymnasieförbund har begärt att ägarkommunerna ska yttra sig om
tre framlagda alternativ för skolans organisation läsåren 2011/2012. Alternativen beskriver förbundet enligt
nedan.

”Alternativ 1
Hösten 2011 tar skolan in elever i årskurs 1 enligt modellen att Bygg - och
anläggningsprogrammet blir ett eget program helt och hållet. El- och
energiprogrammet samläser de gymnasiegemensamma ämnena med VVS- och
fastighetsprogrammet. De båda programmen läser sina karaktärsämnen var för
sig. Samhällsvetenskapsprogrammet blir ett eget program på samma sätt som
Bygg- och anläggningsprogrammet. De fem introduktionsprogrammen kommer att erbjudas eleverna i årskurs
1. Samarbetet med Ridskolan i Strömsholm fortsätter vilket innebär att eleverna i årskurs 1 tas in på den nya
inriktningen inom Naturbruksprogrammet. Inga elever kommer i detta alternativ att tas in på
Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller det Industritekniska
programmet. För årskurs 2 och 3 behålls organisationen med program och klasser och då med ambitionen att
utnyttja alla realistiska samläsningsmöjligheter. Gymnasiesärskolans verksamhet måste diskuteras ingående
både med tanke på att gymnasieförbundet avvecklas kommande årsskifte och att en
ny förordning för gymnasiesärskolan är tänkt att gälla från hösten 2012.
Alternativ 1 innebär att personaldimensioneringen måste anpassas till de
förutsättningar som kommer att finnas enligt vad som beskrivits ovan.

Alternativ 2
Hösten 2011 tas inga elever in i årskurs 1 på Kantzowska gymnasiet. För årskurs 2 och 3 behålls
organisationen vad gäller program och klasser och då med ambitionen att utnyttja alla realistiska
samläsningsmöjligheter. Detta alternativ innebär att de elever som sökt Kantzowska gymnasiet i första hand
inför hösten 2011 måste söka om. De elever som börjar i årskurs 1 inom Naturbruksgymnasiet med inriktning
ridutbildning som Kantzowska gymnasiet bedriver i samarbete med Ridskolan i Strömsholm måste läsa sina
gymnasiegemensamma ämnen på någon annan gymnasieskola än Kantzowska gymnasiet.

Avtalet mellan Riksidrottsförbundet, Ridsportförbundet och Ridskolan Strömsholm måste därmed
omförhandlas. För gymnasiesärskolans del måste hela verksamheten diskuteras ingående under läsåret
2011/2012 på samma sätt  som i alternativ 1. Alternativ 2 innebär att Kantzowska gymnasiet läggs ner efter
vårterminen 2012. Detta innebär i sin tur att all personal sägs upp omgående men enligt de lagar och avtal som
gäller för Kantzowska gymnasiets verksamhet.

Alternativ 3
Detta alternativ innebär att Kantzowska gymnasiet avvecklas efter vårterminen 2011. Inga elever tas in i
årskurs 1 och de elever som går i nuvarande årskurs 1 och 2 får söka sig till andra skolor. Västerås stad måste
då snarast kontaktas för att diskutera en lösning på den situation som  uppstår enligt alternativ 3.

Forts.sid 12
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Forts § 22

Organisationen av gymnasiesärskolan ägnas särskild uppmärksamhet dels med anledning av konsekvenserna
av detta alternativ, dels med tanke på den nya förordning som ska komma hösten 2012. Avtalet med
Riksidrottsförbundet, Ridsportförbundet och Ridskolan Strömsholm måste omgående omförhandlas då
planeringen av intagning av elever i årskurs 1 pågår för fullt. Alternativ 3 innebär att all personal sägs upp
omgående men enligt de lagar och avtal som gäller för Kantzowska gymnasiets verksamhet.”

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
- att förorda att direktionen arbetar vidare med alternativ 1, under förutsättning av att Hallstahammars

kommun är positiva till att driva gymnasieskolan vidare med den inriktningen,

- att förorda att alternativ 2 utreds vidare i det fall Hallstahammars kommun inte beslutar att driva
skolan vidare efter det att förbundet upplöses.

I ärendet yttrade sig
Britt-Inger Fröberg (S)
Erkki Visti (C)
Göran Strandlund (V)
Sten-Ira Olofsson (M)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till föreslaget beslut
Göran Strandlund (V) yrkar bifall till föreslaget beslut
Erkki Visti (C) yrkar bifall till föreslaget beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att förorda att direktionen arbetar vidare med alternativ 1, under förutsättning av att Hallstahammars
kommun är positiva till att driva gymnasieskolan vidare med den inriktningen,

att förorda att alternativ 2 utreds vidare i det fall Hallstahammars kommun inte beslutar att driva skolan
vidare efter det att förbundet upplöses.

_____
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KF § 23 Dnr:2011.0048   102

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Leif Rörström (M) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i Surahammars KommunalTeknik AB samt SuraVision AB

Förslag

att bevilja Leif Rörström (M) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot iSurahammars KommunalTeknik AB samt SuraVision AB

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Leif Rörström (M) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot iSurahammars KommunalTeknik AB samt SuraVision AB

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____


