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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 5 september, 2011 klockan 18.00 – 19.20

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf,
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (S)
Regina Ericsson (S)
Juhani Poikkeus (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Per Jörgensen (S)
Jonas Westerholm (Fp)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Saka Laaksonen (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Christina Persson (M)
Lise-Lott Johansson (M)

Erkki Visti (C)
Marianne Lundström (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Jimmy Hjort (V)
Göran Strandlund (V)
Susanne Lehmus (Sd)
Maj Andersson (S) tjg. ersättare
Patrik Boström (S) tjg. ersättare
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Kjell Karlsson (S) tjg. ersättare
Johanna Skottman (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Joseph Ntidendereza Bishenza (Fp)
tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare
Karls-Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare
Morgan Emgardsson (Kd) tjg.
ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, kanslichef

Ej tjänstgörande ersättare
Lars-Göran Bärling (Kd)

Utses att justera Saga Laaksonen                 Kerstin Nyhlén

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 7 september, 2011 klockan 14.00

Paragrafer § 38-55

Underskrifter
Sekreterare

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

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

Justerande ……………………………………………………………………………………
Saga Laaksonen                                       Kerstin Nyhlén

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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KF § 38  Dnr: 2011.0077   016

Krisledningsplan

Enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap” skall kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser.

Förslag till krisledningsplan för innevarande mandatperiod 2011-2014 redovisas i bilaga. Revideringarna från
den förra planen är markerade.

BILAGA:
Krisledningsplan

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-08,§ 39
Kommunstyrelsen 2011-08-22, § 55

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta krisledningsplan för Surahammars kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta krisledningsplan för Surahammars kommun
_____
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KF § 39  Dnr: 2011.0096.   021

Avtal Folkets Hus

Under år 2008 lade en arbetsgrupp utsedd av kommunstyrelsen fram en rapport avseende kommunens framtida
ekonomiska relationer till Folkets Hus föreningarna i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut innebar dels att man ställde sig bakom rapporten dels att kommunstyrelsens
arbetsutskott bör ta initiativ till en regelbundet återkommande dialog mellan Folkets Hus föreningarna och
kommunen.

Som en följd av genomförd dialog med Folkets Hus föreningen i Surahammar föreligger bilagda förslag till
samarbetsavtal.

BILAGA:
Samarbetsavtal

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-08, § 40
Reservationer: Erkki Visti (C)
Kommunstyrelsen 2011-08-22, § 56
Reservationer: Erkki Visti (C), Johanna Olofsson (M), Dan Haglund  Kd)

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Samarbetsavtal med Folkets Hus föreningen i Surahammar

I ärendet yttrade sig
Britt-Inger Fröberg (S)
Sten-Ira Olofsson (M)
Jonas Westerholm (Fp)
Erkki Visti (C)
Göran Wennberg (V)
Göran Strandlund (V)
Susanne Lehmus (Sd)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar avlag på kommunstyrelsens förslag och lägger fram förslag (skriftligt) ”Parterna
Surahammars kommun Folkets Hus Förening ser över om F.H kan sälja (överlåta) Folkets Hus till
kommunen”
Jonas Westerholm (Fp) yrkar bifall till Sten-Ira Olofsson:s (M) förslag
Göran Wennberg (V) yrkar på ett förslag att biblioteket ska stå med i avtalet som ett samlat dokument
Forts, sid 4



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Sida
4 (25)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Forts. § 39

Göran Strandlund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Susanne Lehmus (Sd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag

Röstningsförfarande
Ordföranden ställde proposition på Sten-Ira Olofsson:s (M) förslag mot Göran Wennberg: s (V)  förslag och
konstaterade att Sten-Ira Olofsson:s förslag vunnit majoritet.

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag mot Sten-Ira Olofsson:s (M) förslag och
konstaterade att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

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

Följande ledamöter röstar bifall till kommunstyrelsens förslag
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (S)
Regina Ericsson (S)
Juhani Poikkeus (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Per Jörgensen (S)
Christina Waster Jansson (S)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Jimmy Hjort (V)
Göran Strandlund (V)
Maj Andersson (S) tjg. ersättare
Patrik Boström (S) tjg. ersättare
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Kjell Karlsson (S) tjg. ersättare
Johanna Skottman (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare

Följande ledamöter röstar avslag till kommunstyrelsens förslag
Jonas Westerholm (Fp)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Saga Laaksonen (M)

Forts. sid 5
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Forts. § 39

Sten-Ira Olofsson (M)
Lise-Lott Johansson (M)
Christina Persson (M)
Erkki Visti (C)
Marianne Lundström (C)
Susanne Lehmus (Sd)
Joseph Ntidendereza Bishenza (Fp) tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare
Karls-Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare
Morgan Emgardsson (Kd) tjg. ersättare

Voteringens utfall blev att 22 ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag och 14 ledamöter för Sten.-Ira
Olofsson:s förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Samarbetsavtal med Folkets Hus föreningen i Surahammar

_____
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KF § 40 Dnr: 2011.0078   051

Kommunens ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Surahammars kommun är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest lånar upp medel
på svensk och internationell kapitalmarknad. I syfte att begränsa olika marknadsrisker brukar Kommuninvest
olika typer av riskhanteringsinstrument i form av derivatkontrakt.

För Kommuninvests förpliktelser finns en solidarisk borgen tecknad av samtliga medlemmar. Denna
solidariska borgen omfattar dock inte den risk som finns i derivathandeln genom att motparten att motparten
inte kan fullgöra sina åtaganden. Bilagda avtalsförslag skall reglera åtagandena för såväl Kommuninvest och
kommunerna i relation till motpartsrisken i derivathandeln.

Kommunens åtagande i de olika delarna är följande.

· Utlåningsportföljen – Kommunens åtagande begränsas till dess andel av de aktuella exponeringarna
som motsvarar den andel som kommunens lån utgör av den totala utlåningsportföljen. I andelen
inräknas även belopp för vilka kommunen tecknat borgen.

· Upplåningsportföljen Kommunens åtagande begränsas till dess andel av de aktuella exponeringarna
som motsvarar den andel som kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapitalet.

· Placeringsportföljen - Kommunens åtagande begränsas till dess andel av de aktuella exponeringarna
som motsvarar den andel som kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapitalet.

BILAGA:
Avtal ”Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat”

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-08, § 41
Kommunstyrelsen 2011-08-22, § 57

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande avtal ”kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat” med Kommuninvest i Sverige AB.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande avtal ”kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat” med Kommuninvest i Sverige AB.

_____
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KF § 41  Dnr: 2011.0079   051

Avtal om regress

Alla medlemskommuner i Kommuninvest ekonomisk förening har tecknat en solidarisk borgen för
föreningens åtaganden. Eftersom det finns fler än en borgensman måste regressfrågorna tas i beaktande.

Bilagda avtalsförslag reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemskommunerna i Kommuninvest i det fall
någon borgenär skulle framställa anspråk gentemot någon eller några medlemskommuner.

Risken för varje kommun utgörs av den kommunens andel av den totala låneportföljen samt andelen av det
totala insatskapitalet.

BILAGA
Avtal om regress

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-08, § 42
Kommunstyrelsen 2011-08-20, § 58

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande avtal  ”Avtal om regress mm”.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande avtal  ”Avtal om regress mm”.

_____
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KF § 42 Dnr: 2011.0097   454

Regionalt samarbete inom avfallsområdet

VKL har genomfört utredning av det framtida regionala samarbetet inom avfallsområdet. Denna utredning har
av VKL:s styrelse skickats för remissyttrande till VAFAB:s medlemmar.

Utgångspunkterna för utredningen har varit att dels ta fram förslag på hur den regionala samverkan inom
avfallsområdet ska utvecklas för att kunna uppfylla LOU- reglerna och dels att eventuella förändringar ska
skapa så bra förutsättningar som möjligt för kommunerna att klara sitt uppdrag inom avfallsområdet, uppfylla
reglerna som finns i miljöbalken och nå de miljömål inom avfallsområdet som Sveriges riksdag antagit. En
särskild fråga som hanterats i utredningen har varit ägarstrukturen i Svensk Växtkraft AB.

Utredningen skissar följande tre utvecklingsvägar för det regionala samarbetet inom avfallsområdet.

Alternativ 1- Inget regionalt samarbete.

Alternativ 2- Fortsätta som idag.

Alternativ 3- Utökad regional samverkan med helhetsperspektiv.

Utredningen förordar att kommunerna går vidare med alternativ 3, vilket också VKL:s styrelse anser. Detta
kräver bl a att ägardirektiven omarbetas.

För svensk Växtkraft AB förordar utredningen samtliga aktier övertas av VafabMiljö AB. Detta anses vara
enda sättet att rent juridiskt säkerställa den framtida kontrollen över regionens matavfall.

BILAGA:
Utredning ”Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiljö AB och det regionala samarbetet inom
avfallsområdet mm”

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-08, § 43
Kommunstyrelsen 2011-08-22, § 59

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun förordar att arbetet går vidare enligt utredningens alternativ 3 ”Utökad regional
samverkan med helhetsperspektiv”, samt

att Surahammars kommun förordar att samtliga aktier i svensk Växtkraft AB övertas av VafabMiljö AB

Forts. sid 8
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I ärendet yttrade sig
Sten-Ira Olofsson (M)

Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun förordar att arbetet går vidare enligt utredningens alternativ 3 ”Utökad regional
samverkan med helhetsperspektiv”, samt

att Surahammars kommun förordar att samtliga aktier i svensk Växtkraft AB övertas av VafabMiljö AB

_____
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KF § 43 Dnr: 2011.0095   003

Västmanlands Samtrafikförbund, revisionsreglemente

Direktionen för Västmanlands Samtrafikförbund har beslutat föreslå medlemskommunernas
fullmäktigeförsamlingar att fastställa bifogade förslag till nytt revisionsreglemente.

BILAGA:
Prokollsutdrag
Revisionsreglemente

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-08, § 44
Kommunstyrelsen 2011-08-22, § 60

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Revisionsreglemente för Västmanlands Samtrafikförbund.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Revisionsreglemente för Västmanlands Samtrafikförbund
_____
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KF § 44 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.”Motionen har överlämnats från kommunstyrelsens arbetsutskott till Barn- och
bildningsnämnden för beredning och utformande av svar.

Svar skall vara överlämnat till kommunfullmäktige senast årsskiftet 2011/2012.

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”

Barn- och Bildningsnämnden har beslutat att avslå motionens yrkande

BILAGA:
Motion ”Schemalagd Läxläsningstid”

Beslutsgång
Kommunfullmäktige 2011-04-18, § 19
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-16, § 32
Barn- och bildningsnämnden 2011-06-20, 41
Reservationer: Jimmy Hjort (V)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-08, § 46
Kommunstyrelsen 2011-08-20, § 62
Göran Strandlund (V) deltog ej i beslutet

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande.

I ärendet yttrade sig
Jimmy Hjort (V)
Kennet Hedlund (S)
Jonas Westerholm (Fp)
Göran Strandlund (V)
Johanna Olofsson (M)
Erkki Visti (C)
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Forts.sid 12
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Yrkande
Jimmy Hjort (V) yrkar bifall till motionens yrkande
Kennet Hedlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Jonas Westerholm (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Göran Strandlund (V) yrkar bifall till motionens yrkande
Johanna Olofsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande

Jimmy Hjort (V), Göran Wennberg (V), Zdenka Mardetko (V), Göran Strandlund (V)
och Susanne Lemus (Sd) reserverar sig mot beslutet
_____
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KF § 45 Dnr: 2011.0090   000

Bildande av kollektivtrafikmyndighet

Enligt lag skall en sk kollektivtrafikmyndighet bildas i varje län senast vid årsskiftet 2011/2012. Myndigheten
skall vara huvudman för all kollektivtrafik i länet, och ersätter mao det delade ansvar som enligt nu gällande
lagstiftning.

VKL ,med representation från alla kommuner, och Landstinget har gemensamt bedrivit ett omfattande
utredningsarbete. Under utredningsarbetet har två huvudalternativ framtonat för myndighetens organisatoriska
tillhörighet, det ena är att det bildas ett kommunalförbund och det andra att landstinget blir huvudman.

Efter utredning föreslår VKL:s styrelse att dess medlemmar tillstyrker ett utredningsförslag som benämnes
”alternativ 4”. Alternativet innebär att landstinget är myndigheten och ansvarar för planeringen av trafiken.
Trafikkostnaderna fördelas mellan landstinget och kommunerna enligt grundprinciperna i befintligt
konsortialavtal. Skatteväxling genomförs på en sådan nivå att den nya myndigheten får resurser för att planera
trafiken i länet.

BILAGA:
Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län
Protokoll VKL:s styrelsemöte den 31 maj 2011
Komplettering av material- bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2011-08-22, § 63

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att genomföra en skatteväxling avseende överföring av ansvaret för övriga kostnader utifrån lämnad
beskrivning motsvarande 4 öre från kommunen till Landstinget i Västmanland. Växlingen förutsätter att
skattesats och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget

att landstinget utgör kollektivtrafikmyndighet från och med 2012-01-01

att bildandet av kollektivtrafikmyndighet sker i enlighet med redovisat alternativ 4 i VKLs ”Sammanfattande
underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län” samt ”Förslag om bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län”

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna erforderliga avtal med landstinget

att i samverkan med övriga primärkommuner i länet inför 2013 se över underlag för kostnadsutjämningen
avseende delmodell kollektivtrafik

Forts. sid 14
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Forts. § 45

Kommunfullmäktige beslutar

att genomföra en skatteväxling avseende överföring av ansvaret för övriga kostnader utifrån lämnad
beskrivning motsvarande 4 öre från kommunen till Landstinget i Västmanland. Växlingen förutsätter att
skattesats och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget

att landstinget utgör kollektivtrafikmyndighet från och med 2012-01-01

att bildandet av kollektivtrafikmyndighet sker i enlighet med redovisat alternativ 4 i VKLs ”Sammanfattande
underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län” samt ”Förslag om bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län”

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna erforderliga avtal med landstinget

att i samverkan med övriga primärkommuner i länet inför 2013 se över underlag för kostnadsutjämningen
avseende delmodell kollektivtrafik
_____
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KF § 46  Dnr:2011.0091   730

Överföring av hemsjukvården till kommunerna

VKL har under perioden 2008 – 2009 genomfört utredning om för ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården
i Västmanlands län. Efter diskussioner har VKL:s styrelse enats om ett förslag som innebär en överföring av
verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i länet.

BILAGA:
Beslutsunderlag för övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län
Protokoll VKL:s styrelsemöte den 13 juli 2011

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2011-08-22, § 64

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun övertar verksamhet och ansvar för hemsjukvården från landstinget i Västmanland
enligt omfattning som VKL:s utredning från 2009 beskriver.

att genomföra en skatteväxling fr.o.m. 2012 avseende överföring av ansvaret för hemsjukvården motsvarande
16 öre från landstinget i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen förutsätter att skattesats
och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget.

att via avtal reglera verksamheten för perioden 1 januari- 31 augusti 2012 och ersätta landstinget med den nivå
skatteregleringen ger

att uppdra till Västmanlands kommuner och landsting (VKL) att upprätta förslag till avtal mellan landstinget
och länets kommuner om överförandet av hemsjukvården att gälla från 2012-09-01

att tillsätta projektledning och projektgrupp i enlighet med beslutsunderlaget

att finansiera projektledning för verkställande av beslut i enlighet med underlag (finansieras med 1,5 msek
som fördelas efter folkmängd som övrig verksamhet hos VKL).

I ärendet yttrade sig
Marianne Lundström (C)

Yrkande
Marianne Lundström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Forts. sid 16
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Forts. § 46

Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun övertar verksamhet och ansvar för hemsjukvården från landstinget i Västmanland
enligt omfattning som VKL:s utredning från 2009 beskriver.

att genomföra en skatteväxling fr.o.m. 2012 avseende överföring av ansvaret för hemsjukvården motsvarande
16 öre från landstinget i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen förutsätter att skattesats
och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget.

att via avtal reglera verksamheten för perioden 1 januari- 31 augusti 2012 och ersätta landstinget med den nivå
skatteregleringen ger

att uppdra till Västmanlands kommuner och landsting (VKL) att upprätta förslag till avtal mellan landstinget
och länets kommuner om överförandet av hemsjukvården att gälla från 2012-09-01

att tillsätta projektledning och projektgrupp i enlighet med beslutsunderlaget

att finansiera projektledning för verkställande av beslut i enlighet med underlag (finansieras med 1,5 msek
som fördelas efter folkmängd som övrig verksamhet hos VKL).
_____
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KF § 47 Dnr: 2011.0009   000

Rapport – ej verkställda beslut

Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden varje kvartal rapportera vilka beslut som ej verkställts inom tre
månader från besluts datum. Rapporteringen skall ske till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och
länsstyrelsen.

Beslut ej verkställd inom 3 månader

Uppdaterad och rapporterad 2011-07-05

Besluts
datum

Sökt boende Erbjuden Kommentar

2010-10-13 Serv.boende Städet 10-10-26 Tackat nej
2011-02-21 Källbo, Vårdboende Stora Källbo

11-06-17
Tackat nej

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2011-08-22, § 65

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten

_____
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KF § 48 Dnr: 2011.0082   102

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Börje Lidén (M) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
Surahammar.

Förslag

att bevilja Börje Lidén (M) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
Surahammar

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Börje Lidén (M) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
Surahammar

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen
_____
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KF § 49 Dnr: 2011.0066   004

Motion – Anläggande av villatomter väster om Knuthagsgatan

Yvonne Gmeiner (Fp) och Jonas Westerholm (Fp) har till kommunfullmäktige lämnat en motion där de yrkar
att ”Kvarvarande grönområdet vid Knuthagsgatan detaljplaneras för småhusbebyggelse. Med förbehåll att det
inte strider mot tidigare överenskommelse med staten”

BILAGA:
Motion – Anläggande av villatomter väster om Knuthagsgatan

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-09-05

Sida
20 (25)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 50 Dnr: 2011.0074   730

Medborgarförslag - Äldrecentrum

Företrädare för en grupp anhörigvårdare i Surahammars kommun har inlämnat ett medborgarförslag
”Att Surahammars kommun upprättar ett anhörigcentrum med olika aktiviteter”

BILAGA:
Medborgarförslag - Äldrecentrum

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning

_____
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KF § 51 Dnr: 2011.0083   005

Medborgarförslag – Utrymme för social samvaro och prioritering av äldre vid
uthyrning av lägenheter i Vattentornet, Surahammar

Förslag och önskemål från pensionärer boende i Vattentornet i Surahammar har inkommit där de önskar
utrymme för social samvaro och prioritering av äldre vid uthyrning av lediga lägenheter i Vattentornet i
Surahammar

BILAGA:
Medborgarförslag

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
_____
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KF § 52 Dnr: 2011.0088   004

Motion – Terapihundar inom äldreomsorgen

Susanne Lehmus (Sd) har till kommunfullmäktige lämnat en motion med yrkande att ”Kommunfullmäktige
ger socialnämnden i uppdrag utreda hur en verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den
kommunala äldreomsorgen i Surahammar”

BILAGA:
Motion – Terapihundar inom äldreomsorgen

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

_____
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KF § 53 Dnr: 2011.0099   102

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Roberth Ström (Sd) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
Surahammar.

Förslag

att bevilja Roberth Ström (Sd) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, Surahammar

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Roberth Ström (Sd) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, Surahammar

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____
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KF § 54 Dnr: 2011.0100   102

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Nina Lisberger Broström (Sd) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, Surahammar.

Förslag

att bevilja Nina Lisberger Broström (Sd) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, Surahammar

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Nina Lisberger Broström (Sd) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, Surahammar

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen
_____
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KF § 54 Dnr: 2011.0048   102

Ledamot Surahammars KommunalTeknik AB samt SuraVision AB

Då Leif Rörström (M) beviljats entledigande (KF 2011-04-18 § 23) från sitt kommunala uppdrag som styrelse-
ledamot i Surahammars KommunalTeknik AB samt SuraVision AB skall ny ledamot utses

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Jimmy Håkans (M) till ny styrelseledamot i Surahammars KommunalTeknik AB samt SuraVision AB

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Jimmy Håkans (M) till ny styrelseledamot i Surahammars KommunalTeknik AB samt SuraVision AB

_____


