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Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
 

Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar  
Måndag 11 juni 2012, klockan 18.00-18.55  

Beslutande Christina Waster Jansson (S),ordf,  
Britt-Inger Fröberg (S) 
Tobias Nordlander (S) 
Kennet Hedlund (S) 
Mary-Ann Hellström (S) 
Anders Rydell (S) 
Chatarina Ståhl (S) 
Leif Carlberg (S)  
Anders Tollin (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) 
Jeanette Jinnestrand (Fp) 
Johanna Olofsson (M) 
Saga Laaksonen (M) 
 

Christina Persson (M) 
Lise-Lott Johansson (M) 
Erkki Visti (C) 
Magnus Åstrand (C)  
Marianne Lundström (C) 
Susanne Lehmus (Sd) 
Olle Jansson (S) tjg. ersättare 
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare 
Joseph Ntidendereza Bishenza (Fp) 
tjg. ersättare 
Göran Jansson (M) tjg. ersättare 
Marie Wennberg (V) tjg ersättare 
Morgan Emgardsson (Kd)  
tjg. ersättare 

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent 
Frank Pfeiler, kanslichef 

Ej tjänstgörande ersättare 
Johanna Skottman (S) 
Arne Rydin (S) 
 

 
Utses att justera 

 
Kennet Hedlund          Erkki Visti 

 
Justeringens  
tid och plats 

 
Kommunkontoret, Surahammar 
Torsdag 14 juni klockan 14.00 
 

Paragrafer 59-62 
Underskrifter  

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

  
Ordförande 
 

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

 
 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………………………………… 
Kennet Hedlund                                        Erkki Visti 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-14 – 2012-07-06 
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KF § 59 Dnr: 2012.0032   101 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige syftar till att komplettera kommunallagens bestämmelser. 
Fullmäktige har relativt stor frihet att själv utforma sin arbetsordning, inom ramen för kommunalagens 
bestämmelser. Minikraven enligt lagen på en arbetsordning är endast de 9 punkter som omnämns i 
kommunalagens 5:e kapitel. I princip alla Sveriges kommuner har dock funnit det praktiskt att skriva en 
arbetsordning som omfattar mera än lagens minimikrav. 
 
Kommunerna skriver och antar själva sina arbetsordningar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
dock ett uppdrag att följa för området aktuella lagändringar, praxisförändringar samt den 
kommunaldemokratiska utvecklingen. När signifikanta förändringar föreligger inom dessa områden ska man 
förändra den normalarbetsordning ,eller grundmall, som man har ansvaret att utge till sina medlemmar. 
 
Under oktober 2011 publicerades en ny normalarbetsordning av SKL. Kommunfullmäktiges presidium har vid 
ett antal möten bearbetat denna och diskuterat hur denna ska anpassas till de förhållanden som råder i 
Surahammars kommun. Resultatet av presidiets arbete är det förslag till arbetsordning som är bilagt. 
Förändringarna i relation till nu gällande arbetsordning är markerade med fet kursiv stil.    
 
Ärendet återremitterades till kommunfullmäktiges presidium, KF 2012-03-19, § 28 
 
 
 
BILAGA: 
Reviderad upplaga av ”Arbetsordning för kommunfullmäktige” skickas separat 
 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige 2012-03-19, § 28 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till ”Arbetsordning för kommunfullmäktige” 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till ”Arbetsordning för kommunfullmäktige” 
 
_____ 
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KF § 60 Dnr: 2012.0071   000 
 
Riktlinjer om mutor och annan korruption 
 
Sverige är i alla internationella undersökningar ett av de länder där det förekommer minst korruption. Under 
senare år har ett dock ett antal händelser uppdagats där oegentligheter förekommit i kommuner och 
kommunägda bolag på olika håll i landet. Personalutskottet har därför initierat framtagandet av riktlinjer för 
Surahammars kommun inkluderande de kommunägda bolagen, i bilagan benämnd ”vad är tillåtet och inte-
riktlinjer om mutor och annan korruption”.  
 
Syftet med handledningen är dels att ge en beskrivning av gällande regelverk och definitioner dels att genom 
exempel ge en vägledning om vad som är tillåtet respektive inte tillåtet i Surahammars kommun och de 
kommunala bolagen. 
 
Riktlinjerna är disponerade i tre delar. 
 

1. En allmän del som beskriver regelverk och definitioner. 
2. En del som beskriver situationer där kommunen kan anses ha en köparroll av något slag. 
3. en del som beskriver situationer där kommunen möter brukare inom vård- och omsorg samt 

utbildningsverksamheten.   
 
BILAGA 
Vad är tillåtet och inte- riktlinjer om mutor och annan korruption 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-14, § 51  
Kommunstyrelsen 2012-05-28, § 77 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande riktlinjer, 
 
att samtliga styrelser och nämnder inom kommunen samt styrelserna i de kommunala bolagen skall behandla 
ärendet samt vidta åtgärder för att kommunicera riktlinjerna i respektive organisation    
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande riktlinjer, 
 
att samtliga styrelser och nämnder inom kommunen samt styrelserna i de kommunala bolagen skall behandla 
ärendet samt vidta åtgärder för att kommunicera riktlinjerna i respektive organisation    
 
_____ 
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KF § 61 
 
Ersättare i Västmanlands Samtrafikförbund 
 
Då Linda Lindgren (S) beviljades entledigande (KF 2011-10-03 § 70) ska det utses en ersättare i 
Västmanlands Samtrafikförbund. 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att efter Linda Lindgren (S) utse Therese Nordlander (S) till ersättare i Västmanlands Samtrafikförbund 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att efter Linda Lindgren (S) utse Therese Nordlander (S) till ersättare i Västmanlands Samtrafikförbund 
_____ 
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KF § 62 
 
Entledigande 
 
Fredrik Häggqvist (M), ersättare i kommunfullmäktige, har flyttat från kommunen och är inte längre valbar  
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen 
 
_____ 
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