
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2011-01-24 1 (10)

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 24 januari, 2011 klockan 18.00 – 19.20

Beslutande Christina Waster Jansson (S),ordf
Olle Thorell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Kennet Hedlund (S)
Anders Rydell (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (S)
Karin Thurgren (S)
Regina Ericsson (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Börje Ahlin (S)
Linda Lindgren (S)
Jonas Westerholm (Fp)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Sten-Ira Olofsson (M)

Christina Persson (M)
Lise-Lott Johansson (M)
Leif Rörström (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C) ej § 1
Marianne Lundström (C)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Jimmy Hjort (V)
Göran Strandlund (V)
Dan Haglund (Kd)
Susanne Lehmus (Sd)
Nina Lisberger Broström (Sd)
Maj Andersson (S) tjg. ersättare
Anders Tollin (S) tjg. ersättare
Patricia Ahlqvist (S) tjg. ersättare
Olle Jansson (S) tjg. ersättare
Therese Nordlander (S) tjg. ersättare
Saga Laaksonen (M) tjg. ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, kanslichef

Ej tjänstgörande ersättare
Patrik Boström (S)
Solveig Johansson (S)
Kjell Karlsson (S)
Johanna Skottman (S)
Arne Rydin (S)
Joseph Ntidendereza Bishenza (Fp)
Marie Wennberg (V)
Morgan Emgardsson (Kd)
Lars-Göran Bärling (Kd)

Utses att justera Saga Laaksonen                 Anders Rydell

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 31 januari, 2011 klockan 15.00

Paragrafer 1-6
Underskrifter

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

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

Justerande ……………………………………………………………………………………
Saga Laaksonen                                       Anders Rydell

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-02-02 – 2011-02-23
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 1 Dnr: 2009.0053   107

Vattenskyddsföreskrifter

Surahammars Kommunalteknik AB har upprättat förslag till reviderade vattenskyddsföreskrifter för
grundvattentäkten Rävnäs. Förslaget till reviderade vattenskyddsföreskrifter inkluderar förslag till
skyddsområde med indelning i vattentäktszon, primär skyddszon samt sekundär skyddszon.

Processen har bl a inkluderat informationsmöte till fastighetsägare och övriga intressenter, remissförfarande i
två omgångar samt informationsmöte för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

I ärendet har inkommit skriftliga yttrande från Gunnar Palén, Fiskeriverket, Bygg- och Miljönämnden,
Vägverket, Svenska kyrkan, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Harald Eriksson, Länsstyrelsen, Eric
Sundstedt samt Magnus Åstrand. Ytterligare skriftväxling har därefter ägt rum.

BILAGA:
1. Karta över föreslaget vattenskyddsområde.
2. Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Rävnäs grundvattentäkt i Surahammars kommun.
3. Överklagandehänvisning.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsen 2010-10-25, § 103

Förslag till beslut
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige
 - om vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Surahammar Rävnäs
   1:6 med omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga 1),

 - att meddela de skyddsföreskrifter för området, att i första hand iakttas av
   fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter inom området, som framgår
   av punkterna 1-8 i bifogade förslag till vattenskyddsföreskrifter (bilaga 2) och

-  att förordna att föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas.

Kommunfullmäktige beslutar vidare med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken

- att inom samma område ska gälla den föreskrift, att i första hand iakttas av
  allmänheten, som framgår punkt 9 i bilaga 2 och

- att förordna att föreskriften ska gälla omedelbart, även om den överklagas.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva länsstyrelsens i Västmanlands läns beslut den 25 maj 1993 (2470-
16343-93) om skyddsplan för vattentäkt vid Rävnäs i Surahammars kommun.

Forts. sid 3
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Forts. § 1

Kommunfullmäktige förordnar att regeringens beslut den 15 maj 2008 (M2007/2085/F/M) om interimistiskt
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken för Rävnäs vattentäkt inom Surahammars kommun inte längre ska gälla,
dock att länsstyrelsens i Västmanlands län beslut avseende tillstånd för Trafikverket till och med den 15 maj
2011 ska gälla (beslut den 24 september 2010, dnr 513-3801-10).

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 14 juni 2010 (§ 39 dnr 2010.0094 341)

Överklagande av detta beslut kan ske hos länsstyrelsen i Västmanlands län, se bilaga 3.

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Britt-Inger Fröberg (S)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Magnus Åstrand (C) anmäler jäv och lämnar lokalen

Kommunfullmäktige beslutar
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken
 - om vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Surahammar Rävnäs
   1:6 med omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga 1),

 - att meddela de skyddsföreskrifter för området, att i första hand iakttas av
   fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter inom området, som framgår
   av punkterna 1-8 i bifogade förslag till vattenskyddsföreskrifter (bilaga 2) och

-  att förordna att föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas.

Kommunfullmäktige beslutar vidare med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken

- att inom samma område ska gälla den föreskrift, att i första hand iakttas av
  allmänheten, som framgår punkt 9 i bilaga 2 och

- att förordna att föreskriften ska gälla omedelbart, även om den överklagas.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva länsstyrelsens i Västmanlands läns beslut den 25 maj 1993 (2470-
16343-93) om skyddsplan för vattentäkt vid Rävnäs i Surahammars kommun.

Forts. sid 4
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Forts. § 1

Kommunfullmäktige förordnar att regeringens beslut den 15 maj 2008 (M2007/2085/F/M) om interimistiskt
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken för Rävnäs vattentäkt inom Surahammars kommun inte längre ska gälla,
dock att länsstyrelsens i Västmanlands län beslut avseende tillstånd för Trafikverket till och med den 15 maj
2011 ska gälla (beslut den 24 september 2010, dnr 513-3801-10).

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 14 juni 2010 (§ 39 dnr 2010.0094 341)

Överklagande av detta beslut kan ske hos länsstyrelsen i Västmanlands län, se bilaga 3.

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Sida
2011-01-24 5 (10)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 2  Dnr: 2010.0200 042

Investeringsbudget för år 2011

I Kommunfullmäktiges finansiella mål anges att de årliga investeringarna högst skall uppgå till det belopp
varmed avskrivningarna budgeteras. För år 2011 skulle detta innebära en investeringsnivå ej överstigande
21,3 mkr.

Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till 23,3 mkr.

BILAGA
Investeringsbudget 2011

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 66
Kommunstyrelsen 2011-01-10, § 2

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till investeringsbudget 2011

I ärendet yttrade sig
Sten-Ira Olofsson (M)
Anders Rydell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till investeringsbudget 2011

_____
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KF § 3  Dnr: 2010.0192   042

MBR – Delårsrapport och revisionsrapport 2010

Revisorerna i MBR (Mälardalens Brand- och Räddningsförbund) har översänt revisionsrapport och utlåtande
avseende delårsrapport per 2010-08-31.

Resultatet per 20100831 uppgår till + 11 mkr . Prognosen för hela år 2010 uppgår till +4,3 mkr, i relation till
budget.

Avvikelserna mot budget är enligt nedanstående sammanställning (mkr).

Verksamhetens nettokostnader       +2,8
Kommunbidrag                               - 0,4
Finansiella poster                             -0,2
Reglering av underskott                  +2,1

         +4,3

BILAGA
Delårsrapport per 2010-08-31
Utlåtande avseende delårsrapport 2010-08-31
Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2010-08-31

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 67
Kommunstyrelsen 2011-01-10, § 3

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per 2010-08-31

att godkänna utlåtande avseende delårsrapport 2010-08-31

att godkänna Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2010-08-31

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport per 2010-08-31

att godkänna utlåtande avseende delårsrapport 2010-08-31

att godkänna Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2010-08-31
_____
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KF § 4  Dnr: 2010.0018   004

Motion – Utveckling av demensvården

Erkki Visti (C) har till kommunfullmäktige lämnat en motion ”Motion/Utveckling av demensvården i Sura
kommun”.

I motionen yrkas att:
1. Kommunen tillsätter en demensutvecklare, att inventera och utveckla demensvården i hela Sura

kommun.
2. Kommunen tillsätter ett geriatriskt team med demenssköterska, läkare med kompetens/helst utbildning

i geriatrik, terapeut, kurator och beteendevetare.
3. Kommunen utbildar hemtjänstpersonal i demens.

KsAu har överlämnat motionen till Socialnämnden för beredning.

Socialnämnden föreslår att motionens p.3 tillstyrks, och att denna utbildning sker kontinuerligt.
Socialnämnden föreslår att motionens yrkande vad avser p.1 och p.2 avslås.

BILAGA
Motion, utveckling av demensvården i Sura kommun
Yttrande över motion Utveckling av demensvården
Protokollsutdrag Socialnämnden

Beredande organs beslut
Socialnämnden 2010-11-16, § 100
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 68
Kommunstyrelsen 2011-01-10, § 5

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att motionens yrkande avseende punkt 3 tillstyrks, och att denna utbildning sker kontinuerligt.

att motionens yrkande vad avser punkt 1 och punkt 2 avslås.

I ärendet yttrade sig
Marianne Lundström (C)
Anders Rydell (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)

Yrkande
Marianne Lundström (C) yrkar att alla motionens yrkanden tillstyrks
Forts. sid 8
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Forts. § 4

Anders Rydell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar att alla motionens yrkanden tillstyrks

Kommunfullmäktige beslutar

att motionens yrkande avseende punkt 3 tillstyrks, och att denna utbildning sker kontinuerligt.

att motionens yrkande vad avser punkt 1 och punkt 2 avslås.

Jonas Westerholm (Fp), Yvonne Gmeiner (Fp), Jeanette Jinnestrand (Fp), Johanna Olofsson (M),
Sten-Ira Olofsson (M), Christina Persson (M), Lise-Lott Johansson (M), Leif Rörström (M), Saga Laaksonen
(M) tjg.ersättare, Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C), Marianne Lundström (C), Dan Haglund (Kd),
Susanne Lehmus (Sd) och Nina Lisberger Broström (Sd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut

_____
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KF § 5 Dnr: 2011.0002   102

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Kjell Hedlund (Mp) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
samt ersättare i kommunstyrelsen

Förslag

att bevilja Kjell Hedlund (Mp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Kjell Hedlund (Mp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____
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KF § 6 Dnr: 2011.0006   102

Begäran om entledigande från kommunala uppdrag

Lise-Lotte Norin (Mp) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

Förslag

att bevilja Lise-Lott Norin (Mp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Lise-Lott Norin (Mp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____


