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Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
 

Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar  
Måndag 1 oktober, 2012 klockan 18.00 – 19.05 

Beslutande Christina Waster Jansson (S),ordf,  
Britt-Inger Fröberg (S) 
Tobias Nordlander (S) 
Mary-Ann Hellström (S) 
Anders Rydell (S) 
Leif Carlberg (S)  
Richard With (S) 
Juhani Poikkeus (S) 
Inga-Lill Ohldin (S) 
Benita With (S) 
Yvonne Gmeiner  (Fp) 
Johanna Olofsson (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) 
Susanne Lehmus (Sd) 
Olle Jansson (S) tjg ersättare 
Patrik Boström (S) tjg. ersättare 
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare 
Kjell Karlsson (S) tjg ersättare 
Johanna Skottman (S) tjg ersättare 
Joseph Ntidendereza Bishenza (Fp) 
tjg ersättare 
Göran Jansson (M) tjg ersättare 
Lars-Göran Bärling (Kd) tjg ersättare 

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent 
Frank Pfeiler, kanslichef 

Ej tjänstgörande ersättare 
Marie Wennberg (V) 

Utses att justera Yvonne Gmeiner                          Göran Strandlund 

 
Justeringens  
tid och plats 

 
Kommunkontoret, Surahammar 
Onsdag 3 oktober, 2011 klockan 14.00 
 

Paragrafer 71 – 81 
 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

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

  
Ordförande 
 

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

 
 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………………………………… 
Yvonne Gmeiner                                       Göran Strandlund 
 
 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-03 – 2012-10-24 
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KF § 71 Dnr: 2012.0112   042 
 
Delårsbokslut 2012-07-31 
 
Enligt 9 kap i Lagen om kommunal redovisning (1997:614) skall kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret. 
 
Kommunens resultat per 20120731 visar ett positivt resultat om 12,6 mkr inkl periodiserad återbetalning från 
AFA samt semesterlöneskuldsföändringen  minskar med 3,9 mkr. För hela år 2012 prognostiseras ett resultat 
på 2,7 mkr inkl engångsinäkter för återbetalning av försäkringspremier. Exkl. återbetalningen visar siffrorna 
på ett negativt resultat på – 5,1 mkr. 
 
BILAGA:  
Delårsbokslut 2012-07-31 
 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-03,§ 69 
Kommunstyrelsen 2012-09-17, § 102 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsbokslut per 2012-07-31 
 
att godkänna upprättad årsprognos 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Erkki Visti (C) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Göran Strandlund (V) 
Magnus Åstrand (C) 
 
Yrkande 
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsbokslut per 2012-07-31 
 
att godkänna upprättad årsprognos 
 
_____ 
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KF § 72   Dnr: 2012.0133   042 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2012 
 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska 
förvaltning som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen 
 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå ekonomisk balans år 2012 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

· Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen 
 

· Kommunen kommer inte att klara av att uppfylla kommunfullmäktiges finansiella mål. 

· I delårsrapporten finns inga verksamhetsmål redovisade, varför vi inte kan uttala oss om 
måluppfyllelsen. 

· Redovisning av Citybanan är ej helt i linje med information från Rådet för kommunalredovisning, 
RKR. 

 
 
BILAGA:  
Revisionsrapport ”Granskning av delårsrapporten 2012” 
Utlåtande avseende delårsrapport 2012-07-31 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport 2012  
 
att de finansiella målen bör ses över under 2013 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport 2012  
 
att de finansiella målen bör ses över under 2013 
_____ 
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KF § 73 Dnr: 2012.0039   219 
 
Detaljplan för Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1, Bäckhammarskolan, 
Ramnäs, Surahammars kommun. 
 
Detaljplanen för Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1, Bäckhammarskolan, har varit utställd för granskning 
under tiden 11 maj 2012 – 8 juni 2012 på Kommunkontoret, Surahammar och Ramnäs bibliotek på Städet. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga via kommunens hemsida. 
 
Under granskningstiden inkomna yttranden och synpunkter berör dels tekniska frågor och dels farhågor att de 
nya bostäderna kommer att innebära inskränkningar i allmänhetens möjlighet att använda det gamla 
skolområdet för rörligt friluftsliv. 
 
Inkomna yttranden och synpunkter har kommenterats i utlåtandet. Någon ytterligare förändring i planförslaget 
föreslås inte. 
 
Detaljplanen kan därför nu antas i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap 27§. 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige  
att anta detaljplanen för del av Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1. (Bäckhammarskolan), Ramnäs, 
Surahammars kommun upprättad 2012-05-07. 
 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 
kap MB. 
 
BILAGA: 
Utlåtande efter granskning 
 
Beslutsgång 
Bygg- och Miljönämnden 2012-08-28, § 44 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-03, § 70,  
Kommunstyrelsen 2012-09-17, § 103 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för del av Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1. Bäckhammarskolan, Ramnäs, Surahammars 
kommun upprättad 2012-05-07. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för del av Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1. Bäckhammarskolan, Ramnäs, Surahammars 
kommun upprättad 2012-05-07. 
_____ 
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KF § 74  Dnr: 2012.0024   004 
 
Motion – Klassmorfar/mormorverksamhet 
 
Susanne Lehmus (Sd) har till kommunfullmäktige lämnat en motion med yrkande: 
 
att ge barn- och bildningsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med klassmorfar/mormor skulle 
kunna inrättas inom den kommunala barnomsorgen i Surahammars kommun. 
 
att om förutsättningarna är gynnsamma, tar kontakt med samarbetspartners och myndigheter så snart som 
möjligt 
 
att alternativt samordna en verksamhet med frivilliga volontärer för detta ändamål, för ”barnens skull” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till Barn- och bildningsnämnden för beredning 
 
Barn- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige  
att avslå motionens yrkanden 
 
 
BILAGA:  
Motion 
 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige 2012-03-19, § 41 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-16, § 44 
Barn- och bildningsnämnden 2012-05-21, § 32 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73, 2012-09-03 
Kommunstyrelsen 2012-09-17, § 105 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionens yrkanden 
 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Göran Strandlund (V) 
Susanne Lehmus (Sd) 
Anders Rydell (S) 
Lars-Göran Bärling (Kd) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Johanna Olofsson (S) 
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Forts sid 6 
Forts. § 74 
 
Yrkande 
 
YvonneGmeiner (Fp) yrkar på bordläggning 
Susanne Lehmus (Sd) yrkar på återremiss 
Göran Strandlund (V) yrkar på återremiss 
Anders Rydell (S) yrkar på bordläggning 
Lars-Göran Bärling (Kd) yrkar på återremiss 
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar på bordläggning 
 
Yvonne Gmeiner (Fp), Anders Rydell (S) och Britt-Inger Fröberg (S) återtar sina tidigare yrkanden på 
bordläggning 
 
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar på återremiss 
Anders Rydell (S) yrkar på återremiss 
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar på återremiss 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till Barn- och bildningsnämnden 
_____ 
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KF § 75  Dnr: 2012.0017   609 
 
Utökning av antalet förskoleplatser. 
 
Inför budget 2012 beslutade kommunfullmäktige att höja maxtalet för genomsnittligt antal barn per avdelning 
till 19 och att två förskoleavdelningar skulle avvecklas vid halvårsskiftet 2012. 
 
Verksamheten beslutade då att slutföra avvecklingen av Nybyggsvägens förskola och att tomställa en 
avdelning på Ängsgården. Den sistnämnda var tänkt att användas om behov uppstår våren 2013. 
På grund av den stora inflyttningen av familjer med förskolebarn i slutet av 2011 har Barn- och 
bildningsnämnden beslutat att begränsa neddragningen till en avdelning och singelavdelningen på 
Nybyggsvägen är avvecklad. 
 
Chefen för skola-omsorg har utrett behovet av förskoleplatser och utredningen visar att det kommer att krävas 
ytterligare platser i Surahammars tätort våren 2013 om inte det genomsnittliga maxtalet 19 skall överskridas. 
 
Utredningen tar fram alternativ för utbyggnad   
 
Barn- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige  
att besluta om en utbyggnad vid Förskolan Björnstugan 
 
BILAGA 
Utbyggnad av förskolan 2012 
 
Beslutsgång 
Barn- och bildningsnämnden 2012-08-29, § 46 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-03, § 74,  
Kommunstyrelsen 2012-09-17, § 106 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bygga ut förskolan Björnstugan enligt bilagt förslag 
 
att reservera utrymme i drift- och investeringsbudget för en utbyggnad under år 2013 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bygga ut förskolan Björnstugan enligt bilagt förslag 
 
att reservera utrymme i drift- och investeringsbudget för en utbyggnad under år 2013 
 
_____ 
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KF § 76    Dnr: 2012.0132   000 
 
Information 
 
Medborgarförslag med besparingsförslag i 2012 års budget från Östen Mård överlämnades från 
kommunfullmäktige, 2012-01-23, § 11, till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  
 
Ekonomienheten har berett ärendet och inkommit med ett yttrande som kommunstyrelsen beslutade 
att med bilagt yttrande anses medborgarförslaget besvarat 
 
 
Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat ett medborgarförslag ”Tavla vid motionsspåret” inlämnat av 
Paul Häggvik, till Surahammars kommunalteknik för beredning. 
Medborgarförslaget har överlåtits till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 
 
 
BILAGA 
Medborgarförslag – Till besparingar i 2012 års budget 
Yttrande över medborgarförslag  
 
Medborgarförslag – Tavla vid motionsspåret 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen 
_____ 
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KF § 77 Dnr: 2012.0063   005 
 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30 st. 8, skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa 
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt på fullmäktiges ordinarie sammanträde. 
 
Aktuella medborgarförslag som ej är färdigberedda; 
 

· Tavla vid motionsspåret 
 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag 
 
_____ 
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KF §78    Dnr: 2012.0064   004 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29 st. 6, skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt på fullmäktiges ordinarie sammanträde. 
 
Aktuella motioner som ej är färdigberedda; 

 
· Kultursatsning 
· Medborgardialog 
· Socialnämnd i tiden 
· Barnomsorg på obekväm arbetstid 

 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Magnus Åstrand (C) 
Göran Wennberg (V) 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner 
_____ 
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KF §79  Dnr: 2012.0118   102 
 
Begäran om entledigande från kommunala uppdrag  
 
Jonas Westerholm (Fp) begär entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i Barn- och 
bildningsnämnden 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Jonas Westerholm (Fp) om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Barn- och 
bildningsnämnden 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja Jonas Westerholm (Fp) om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Barn- och 
bildningsnämnden 
 
att utse Jeanette Jinnestrand (Fp) till ledamot i Barn- och bildningsnämnden 
_____ 
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KF § 80 Dnr: 20120137   005 
 
Medborgarförslag – Ny ledningsorganisation i kommunen 
 
Östen Mård har inlämnat ett medborgarförslag till ny ledningsorganisation i kommunen 
 
 
 
BILAGA 
Medborgarförslag 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslag  - Ny ledningsorganisation i kommunen, till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslag - Ny ledningsorganisation i kommunen, till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut 
_____ 
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KF § 81 Dnr: 2012.0110   023 
 
Ersättare i överförmyndarnämnden 
 
Då Tommy Tuike (S) beviljades entledigande som ersättare i överförmyndarnämnden (KF 2012-09-03, § 68) 
ska det utses en ersättare 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Solveig Johansson (S) till ersättare i överförmyndarnämnden 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Solveig Johansson (S) till ersättare i överförmyndarnämnden 
_____ 
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