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Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
 

Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar  
Måndag 7 november, 2011 klockan 18.00 – 18.30  

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf,  
Olle Thorell (S) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Kerstin Nyhlén (S) 
Kennet Hedlund (S) 
Mary-Ann Hellström (S) 
Anders Rydell (S) 
Chatarina Ståhl (S) 
Leif Carlberg (S)  
Richard With (S) 
Regina Ericsson (S) 
Juhani Poikkeus (S) 
Inga-Lill Ohldin (S) 
Börje Ahlin (S) 
Maj Andersson (S) 
Per Jörgensen (S) 
Benita With (S) 
Jonas Westerholm (Fp) 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Jeanette Jinnestrand (Fp) 
 
 

Johanna Olofsson (M) 
Saga Laaksonen (M 
Sten-Ira Olofsson (M) 
Christina Persson (M) 
Lise-Lott Johansson (M) 
Erkki Visti (C) 
Magnus Åstrand (C)  
Marianne Lundström (C) 
Zdenka Mardetko (V) 
Göran Wennberg (V) 
Jimmy Hjort (V) 
Göran Strandlund (V) 
Dan Haglund (Kd) 
Susanne Lehmus (Sd) 
Olle Jansson (S) tjg. ersättare 
Patrik Boström(S) tjg. ersättare 
 

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent 
Frank Pfeiler, kanslichef 

Ej tjänstgörande ersättare 
Solveig Johansson (S) 
Kjell Karlsson (S) 
Johanna Skottman (S) 
Arne Rydin (S) 
Marie Wennberg (V) 
Lars-Göran Bärling (Kd) 

 
Utses att justera 

 
Anders Rydell                 Dan Haglund 

 
Justeringens  
tid och plats 

 
Kommunkontoret, Surahammar 
Onsdag 9 november, 2011 klockan 14.00 

 
Paragrafer 

 
71-81 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

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

  
Ordförande 
 

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

 
 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………………………………… 
Anders Rydell                                                   Dan Haglund 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
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KF § 71  Dnr: 2011.0122   106 
 
Avtal rörande IVPA insatser 
 
Sedan flera år sker larmning av räddningstjänsten vid sjukvårdslarm av klass prio1 inom 
Surahammarsstationens förstahandsområde. För dessa insatser, I Väntan På Ambulans (IVPA), erlägger 
kommunen årlig ersättning till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR). Surahammars 
räddningstjänst är den enda stationen i länet som bedrivit denna typ av verksamhet. 
 
Sedan ett antal år har förts diskussioner mellan landstinget i Västmanland och länets kommuner om att 
landstinget skall tillåta alla räddningstjänster i länet att bedriva IVPA verksamhet. Landstingets tillstyrkan är 
nödvändig eftersom verksamheten bedrivs med tillstånd av landstinget. 
 
Under år 2011 beslöt landstinget i Västmanland att ge ett generellt tillstånd till länets räddningstjänster att 
bedriva IVPA insatser. Dock begränsas tillståndet till att omfatta larmning vid prio1 insatser rörande 
hjärtstillestånd, bröstsmärtor och andningssvårigheter. För Surahammarsstationen gör landstinget ett undantag, 
larmning sker även fortsättningsvis vid alla typer av prio1 larm. 
 
Föreligger förslag till avtal mellan MBR och Surahammars kommun rörande IVPA insatser för både 
räddningstjänsten i Surahammar och Virsbo. Avtalet bygger på att Surahammars kommun får betala till MBR 
med förbundets självkostnad.  
 
 
BILAGA: 
Avtal mellan Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och Surahammars kommun angående ersättning för I 
Väntan På Ambulans (IVPA)- insatser. 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-03, § 68 
Kommunstyrelsen 2011-10-24, § 85 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ”Avtal mellan Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och Surahammars kommun angående 
ersättning för I Väntan På Ambulans (IVPA)- insatser” 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ”Avtal mellan Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och Surahammars kommun angående 
ersättning för I Väntan På Ambulans (IVPA)- insatser 
_____ 
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KF § 72    Dnr: 2011.0119   101    
 
Surahammars kommuns handlingsplan och strategi för energieffektivisering 
 
Strategin för energieffektivisering kartlägger energianvändningen för fastigheter och transporter inom den 
kommunala verksamheten 
 
 
 
BILAGA: 
Handlingsplan och strategi för energieffektivisering 2010-2014 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-03, § 69 
Kommunstyrelsen 2011-10-24, § 86 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ”Surahammars kommuns handlingsplan och strategi för energieffektivisering 2010-2014” 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Magnus Åstrand (C) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Erkki Visti (C) 
 
 
Yrkande 
Magnus Åstrand (C) yrkar ( skriftligt) på att utreda möjligheten att utföra kommunens transporter med 
biogasbilar,  i synnerhet de tunga transporterna 
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till Magnus Åstrands yrkande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ”Surahammars kommuns handlingsplan och strategi för energieffektivisering 2010-2014” 
 
att utreda möjligheten att utföra kommunens transporter med biogasbilar,  i synnerhet de tunga transporterna 
 
 
_____ 
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KF § 73  Dnr: 2011.0120   021 
 
Avtal -  Folkets Hus föreningen Virsbo 
 
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 Virsbo föreligger bilagda förslag till 
samarbetsavtal. Tidigare har kommunfullmäktige beslutat om ett samarbetsavtal med Folkets Hus föreningen i 
Surahammar 
 
 
BILAGA: 
Samarbetsavtal 
 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-03, § 71 
Kommunstyrelsen 2011-10-24, § 87 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna samarbetsavtal med Folkets Hus föreningen i Virsbo 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Sten-Ira Olofsson (M) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Anders Rydell (S) 
 
 
Yrkande 
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
Anders Rydell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna samarbetsavtal med Folkets Hus föreningen i Virsbo 
 
Johanna Olofsson (M), Saga Laaksonen (M), Sten-Ira Olofsson (M), Christina Persson (M),  
 
Forts.sid 5 
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Forts. § 73 
 
Lise-Lotte Johansson (M), Yvonne Gmeiner (Fp), Jonas Westerholm (Fp), Jeanette Jinnestrand (Fp),  
Susanne Lehmus (SD), Dan Haglund (Kd), Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C) och Marianne Lundström (C) 
reserverar sig mot beslutet 
_____ 
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KF § 74  Dnr: 2011.0106   212 
 
Ny Översiktsplan för Surahammars kommun 
 
Enligt plan- och bygglagens 3.kap §1 ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen för Surahammars kommun är antagen år 1992 och har enbart blivit reviderad vid 
ett tillfälle. 
 
Av länets övriga kommuner har samtliga nyligen fastslagit nya översiktsplaner, eller är i färd med att göra det.  
 
Bilagt finns förslag till uppdragsbeskrivning för översiktsplanearbetet. 
 
 
BILAGA: 
Uppdragsbeskrivning - Ny översiktsplan för Surahammars kommun 
 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen 2011-10-24, § 88 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att påbörja översiktsplanearbetet som kommer att pågå under 2012-2014 
 
att kommunstyrelsen är ansvarig politisk organisation 
 
att den kommuninterna projektorganisationen består av en styrgrupp och en projektgrupp 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utse en styrgrupp på 5 förtroendevalda 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att påbörja översiktsplanearbetet som kommer att pågå under 2012-2014 
 
att kommunstyrelsen är ansvarig politisk organisation 
 
att den kommuninterna projektorganisationen består av en styrgrupp och en projektgrupp 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utse en styrgrupp på 5 förtroendevalda 
 
_____ 
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KF § 75  Dnr: 2011.0136   040 
 
Kommunalskatt 2012 
 
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 procent. 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2011 § 45 att genomföra en skatteväxling angående 
kollektivtrafiken motsvarande 4 öre från kommunen till Landstinget Västmanland. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2011 § 46 att genomföra en skatteväxling angående 
hemsjukvården motsvarande 16 öre från Landstinget Västmanland till kommunen. 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen 2011-10-24, § 89 
Reservationer: Göran Strandlund (V) 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att skattesatsen för år 2012 fastställs till 22,31 procent 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Göran Strandlund (V) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Sten-Ira Olofsson (M) 
Erkki Visti (C) 
 
 
Yrkande 
Göran Strandlund (V) yrkar på skattehöjning med 50 öre 
Britt-Inger Fröberg(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag mot yrkande från Göran Strandlund (V) och 
konstaterade att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att skattesatsen för år 2012 fastställs till 22,31 procent 
 
Zdenka Mardetko (V), Göran Wennberg (V) Jimmy Hjort (V) och Göran Strandlund (V) reserverar sig mot 
beslutet 
_____ 
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KF § 76    Dnr: 2011. 0121   102 
 
Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsen har till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Linda Lindgren (S) utsett 
Maj Andersson (S). Att till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Maj Andersson (S) har Länsstyrelsen utsett 
Seija Blefors Edqvist (S) utifrån valresultatet 2010. 
 
_____ 
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KF § 77  Dnr: 2011.0124   004 
 
Motion – Insynsplatser i Surahammars kommun 
 
Susanne Lehmus (Sd) har till kommunfullmäktige lämnat en motion med yrkande att ”Partier som inte har 
ordinarie eller ersättarplatser i kommunens nämnder och kommunstyrelsen skall ha rätt till en insynsplats i 
dessa. Att insynsplatserna inte ska vara arvoderade och med yttranderätt” 
 
BILAGA: 
Motion – Insynsplatser i Surahammars kommun 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
_____ 
 



   
 SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Kommunfullmäktige  
  Sammanträdesdatum  
   
  2011-11-07 
   Sida
   10 (13) 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 78  Dnr: 2011.0128   004 
 
Motion - Angående Lagen Om Valfrihet. LOV (valfrihetssystem) 
 
Erkki Visti (C), Marianne Lundström (C) och Magnus Åstrand (C) har till kommunfullmäktige lämnat en 
motion med yrkande att ” Surahammars kommun ansöker om stimulansmedel och att få ta del av konkreta 
åtgärder, handlingsplan, för att förbereda och utreda genomförandet av LOV i Surahammars kommun” 
 
 
BILAGA: 
Motion – Angående Lagen Om Valfrihet. LOV (valfrihetssystem) 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
_____ 
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KF § 79  Dnr: 2011.0135   004 
 
Motion – Införande av skolk-sms 
 
Susanne Lehmus (Sd) har till kommunfullmäktige lämnat en motion med yrkande att  
”Ge Barn- och bildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa system där man omedelbart kan 
skicka sms till förälder/vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro” 
 
BILAGA: 
Motion – Införande av skolk-sms 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
_____ 
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KF § 80  Dnr: 2011.0132   005 
 
Medborgarförslag – Nedläggningsplatser för båtar 
 
Marko Laituri har till kommunen lämnat ett medborgarförslag där han vill kunna nyttja nedläggningsplatser 
för båtar inom Surahammar 
 
 
BILAGA: 
Medborgarförslag – Nedläggningsplatser för båtar 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut 
_____ 
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KF § 81  Dnr: 2011.0141   102 
 
Begäran om entledigande från kommunala uppdrag  
 
Anders Rydell (S) har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag from 2012-01-01 i Surahammars 
kommun, som ordförande i Socialnämnden, ledamot i VKL:s Vård – och Omsorgsberedning, ledamot i 
Gemensamma nämnden, ledamot i Kommunstyrelsen samt Kommunstyrelsens representant i Arbetsgruppen 
för Finsk Förvaltningsområde 
 
 
Förslag 
 
att bevilja Anders Rydell  (S) om entledigande från sina kommunala uppdrag from 2012-01-01 som 
ordförande i Socialnämnden, ledamot i VKL:s Vård – och Omsorgsberedning, ledamot i Gemensamma 
nämnden, ledamot i Kommunstyrelsen samt Kommunstyrelsens representant i Arbetsgruppen för Finsk 
Förvaltningsområde 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Anders Rydell  (S) om entledigande från sina kommunala uppdrag from 2012-01-01 som 
ordförande i Socialnämnden, ledamot i VKL:s Vård – och Omsorgsberedning, ledamot i Gemensamma 
nämnden, ledamot i Kommunstyrelsen samt Kommunstyrelsens representant i Arbetsgruppen för Finsk 
Förvaltningsområde 
_____ 
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