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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 3 december, 2012 klockan 18.00 - 19.30

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf,
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (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)
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)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Jimmy Hjort (V)
Susanne Lehmus (Sd)
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Kjell Karlsson (S) tjg. ersättare
Johanna Skottman (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. Ersättare
Karl-Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare
Marie Wennberg (V) tjg ersättare
Lars-Göran Bärling (Kd) tjg.ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, kanslichef

Ej tjänstgörande ersättare
Seija Blefors Edqvist (S)

Utses att justera Leif Carlberg                                         Göran Jansson

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 5 december, 2012 klockan 14.00

Paragrafer 101-116

Underskrifter
Sekreterare

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

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

Justerande ……………………………………………………………………………………
Leif Carlberg                                             Göran Jansson

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-05 – 2012-12-27
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KF § 101 Dnr: 2012.0024   004

Motion- Klassmorfar/mormorverksamhet

Susanne Lehmus (Sd) har 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“.

Förslag till yttrande har tidigare återremitterats av kommunfullmäktige.

Barn- och bildningsnämnden har vid sammanträde 2012-10-15 beslutat

att avslå motionens yrkanden, med motivering

att  inte bygga upp en ny verksamhet med klassmorfar/mormor inom den kommunala barnomsorgen då
kommunen avvecklat personal inom verksamheten

BILAGA:
Motion

Beslutsgång
Kommunfullmäktige 2012-03-19, § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-16, § 44
Barn- och bildningsnämnden 2012-05-21, § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-03, § 73
Kommunstyrelsen 2012-09-17, § 105
Kommunfullmäktige 2012-10-01, 74
Barn- och bildningsnämnden 2012-10-15, § 54
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-05, § 88
Yvonne Gmeiner (Fp) deltar ej i beslut
Kommunstyrelsen 2012-11-19,

Forts.sid 3
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Forts. § 101

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkanden med den motivering som Barn- och Bildningsnämnden anger

I ärendet yttrade sig
Susanne Lehmus (Sd)
Kennet Hedlund (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Sten-Ira Olofsson (M)

Yrkande
Susanne Lehmus (Sd) yrkar bifall till motionens yrkanden

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkanden med den motivering som Barn- och Bildningsnämnden anger

Susanne Lehmus (Sd), Johanna Olofsson (M), Sten-Ira Olofsson (M), Göran Jansson (M), Saga Laaksonen
(M), Lise-Lott Johansson (M), Christina Persson (M), Lars-Göran Bärling (Kd), Yvonne Gmeiner (Fp) och
Jonas WesterHolm (Fp) reserverar sig mot beslutet
_____
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KF § 102 Dnr: 2012.0062   219

Detaljplan för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285,
Kv. Vråken, (F d Skogslundsskolan), Surahammars kommun.

Detaljplanen, för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285, Kv. Vråken, (F d Skogslundsskolan),
har varit utställd för granskning under tiden 11 juni 2012 – 23 juli 2012 på Kommunkontoret, och på
Surahammars bibliotek. Planhandlingarna har även varit tillgängliga via kommunens hemsida.

Under granskningstiden har inte inkommit några yttranden som innebär erinran mot planförslaget.
Surahammarshus AB har framfört önskemål om revidering av plankartan för att göra det möjligt att bygga
ytterligare bostadshus inom västra delen av planområdet.

Önskemål från Surahammarshus AB är tillgodosett. Någon ytterligare förändring i planförslaget föreslås inte.

Detaljplanen kan därför nu antas i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap 27§.

Bygg- och Miljönämndens beslutade på sitt sammanträde, 2012-09-24, § 51
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplanen för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285, Kv. Vråken, (F d
Skogslundsskolan), Surahammars kommun, upprättad 2012-04-10 och senast reviderad 2012-09-11.

att 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 2012-09-24, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-05, § 79
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 119

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplanen för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285, Kv. Vråken, (F d
Skogslundsskolan), Surahammars kommun, upprättad 2012-04-10 och senast reviderad 2012-09-11.

att detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3
kap MB.

Forts.sid 5
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Forts. § 102

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplanen för Surahammar 9:284 och del av Surahammar 9:285, Kv. Vråken, (F d
Skogslundsskolan), Surahammars kommun, upprättad 2012-04-10 och senast reviderad 2012-09-11.

att detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3
kap MB.

_____
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KF § 103

Kommunalskatt för 2013

Enligt Kommunallagen 8 kapitlet, 6 § framgår att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska föreslå
kommunalskatten för det följande budgetåret.

Kommunalskatten för år 2012 uppgår till 22,31 kronor.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-05, § 81
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 121

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa kommunalskatten till 22,31 kronor för år 2013

I ärendet yttrade sig
Göran Wennberg (V)
Britt-Inger Fröberg (S)
Sten-Ira Olofsson (M)
Erkki Visti (C)

Yrkande
Göran Wennberg (V) yrkar på en höjning av kommunalskatten med 50 öre (skriftligen från vänsterpartiet)
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa kommunalskatten till 22,31 kronor för år 2013

Jimmy Hjort (V), Göran Wennberg (V), Zdenka Mardetko (V) och Marie Wennberg (V) reserverar sig mot
beslutet
_____
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KF § 104 Dnr: 2012.0163   245

Industrivägen- Avtal om fastighetsreglering

Lisjö Produktion AB bedriver verksamhet i en fastighet vid Industrivägen i Surahammar. Företaget har pga
stölder behov av att kunna inhägna sin fastighet. För att kunna göra detta och samtidigt kunna ha utrymme för
större lastfordon att vända så har man behov av att utöka fastigheten. Företaget uttryckte därför önskemål om
att få förvärva del av Industrivägen från kommunen. Kommunstyrelsen var positiva till förfrågan och gav
förvaltningen i uppdrag att utreda frågan och komma med förslag till avtal.

Föreligger förslag till avtal beträffande fastighetsreglering mellan Surahammars kommun och Lisjö
Produktion AB. Avtalet innebär att företaget förvärvar hela Industrivägen. Övriga fastigheter- och sakägares
intressen tillgodoses i avtalet.

BILAGA
Avtal om fastighetsreglering.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-05, 83
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 122

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering
_____
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KF § 105 Dnr: 2012.0164   107

Förändrad bolagsstruktur

Surahammars kommun äger en bolagskoncern, en teknikkoncern, och ett fastighetsbolag. Ingående bolag i
respektive företagsgrupp är idag följande.

SKT koncernen (teknikkoncern). Nuläge

Fastighetskoncernen (nuläge)

Det finns idag fastigheter i bolagen Surahammarshus Förvaltnings AB (SFAB), Projekta Part (PP) samt
Ramnäs Fastigheter AB. Anledningen till att fastighetsbolagen PP samt Ramnäs Fastigheter AB tillhör
teknikkoncernen SKT och inte är dotterbolag till SFAB beror på det tidigare avtalet med Statens
Bostadskreditnämnd (BKN). Detta avtal ,som innebar att kommunen fick stöd för att omstrukturera
bostadsbolaget SFAB, stadgade att det inte fick finnas någon nyproduktion i SFAB. De nyproduktioner som
genomförts, kv Njord samt kv Ugglan, genomfördes därför av PP.

Avtalet med BKN gick ut 20111231. Därmed föreligger inga hinder att samla all fastighetsverksamhet i en
koncern.

Föreligger förslag från SKT samt SFAB om att genomföra en förändrad bolagsstruktur. Förslaget innebär att
SKT säljer aktierna i PP, inklusive Ramnäs Fastigheter, till SFAB. Därefter fusioneras PP in i SFAB och
Ramnäs Fastigheter blir ett dotterbolag till SFAB.

Förslaget innebär inga utökade borgensåtaganden för kommunen. Ingen nyupplåning med anledning av
transaktionen uppstår heller.

Forts.sid 9
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Forts. § 105

BILAGA:
Hemställan om förändrad bolagsstruktur, skrivelse.
Beskrivning av genomförandet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-05, 85
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 124

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att den föreslagna förändringen av bolagsstruktur fastställs

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Anders Tollin (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Lars-Göran Bärling (Kd)
Yvonne Gmeiner (Fp)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Anders Tollin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Erkki Visti (C) yrkar på återremiss

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
_____
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KF § 106 Dnr: 2012.0165   045

Begäran om kommunal borgen

Styrelsen SKT AB har beslutat om investeringar i VA-nät samt fiber förtätning. Investeringar beräknas uppgå
till 3,0 mkr. Upplåningsbehovet är 3,0 mkr.

För upptagande av lån i bank ansöker bolaget om kommunal borgen om 3,0 mkr.

BILAGA:
Begäran om kommunal borgen, SKT AB.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-05, § 86
Reservationer: Yvonne Gmeiner (Fp), Erkki Visti (C)
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 125
Reservationer: Erkki Visti (C), Johanna Olofsson (M)

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunal borgen om 2,0 mkr till förnyelse av VA-nät

att avslå borgensförfrågan angående fiberförtätning

I ärendet yttrade sig
Magnus Åstrand (C)
Britt-Inger Fröberg (S)
Juhani Poikkeus (S)
Erkki Visti (C)
Sten-Ira Olofsson (M)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Lars-Göran Bärling (Kd)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar avslag på kommunal borgen om 2,0 mkr till förnyelse av VA-nät

Forts.sid 11
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Forts. § 106

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

Följande ledamöter röstar bifall till kommunstyrelsens förslag om kommunal borgen på 2,0 mkr till förnyelse
av VA-nät

Christina Waster Jansson (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Leif Carlberg (S)
Anders Tollin (S)
Karin Thurgren (S)
Richard With (S)
Regina Ericsson (S)
Juhani Poikkeus (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Börje Ahlin (S)
Maj Andersson (S)
Benita With (S)
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Jimmy Hjort (V)
Solveig Johansson (S) tjg. ersättare
Kjell Karlsson (S) tjg. ersättare
Johanna Skottman (S) tjg. ersättare
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Marie Wennberg (V) tjg. ersättare

Följande ledamöter röstar avslag till kommunstyrelsens förslag om kommunal borgen på 2,0 mkr till förnyelse
av VA-nät

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)
Susanne Lehmus (Sd)

Forts.sid 12
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Forts. § 106

Göran Jansson (M) tjg.ersättare
Karl-Gustaf Smeds (C) tjg. ersättare
Lars-Göran Bärling (Kd) tjg. ersättare

Voteringens utfall blev att 23 ledamöter röstade bifall till kommunstyrelsens förslag och
14 ledamöter röstade avslag till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå borgensförfrågan angående fiberförtätning

att bevilja kommunal borgen om 2,0 mkr till förnyelse av VA-nät

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,
Göran Jansson (M)Susanne Lehmus (Sd), Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C) Karl-Gustaf Smeds (C) och
Lars-Göran Bärling (Kd) reserverar sig mot beslutet

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-12-03

Sida
13 (25)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 107 Dnr: 2012.0149   106

MBR, reviderad förbundsordning

Direktionen för MBR (Mälardalens- Brand- och Räddningsförbund) har utarbetat förslag till reviderad
förbundsordning viken tillställts medlemskommunerna för ställningstagande.

Viktiga principiella förändringar återfinns i § 8,“ fördelning av förbundets kostnader mm“ samt § 11,
“förbundsmedlemmarnas styrning och insyn“.

Förbundets kostnader har sedan starten fördelats med huvudsaklig bas i de kostnader som varje huvudman
hade vid förbundets start. Detta har inneburit att räddningstjänstkostnaderna per invånare varit högst per
invånare i Surahammars kommun och lägst i Västerås kommun. Eftersom räddningstjänstens organisation
har inneburit att den förutvarande skillnaden i fordon och materiel är borta har skillnaderna i kostnader per
invånare diskuterats inom förbundet.

Fr o m är 2017 skall bidraget från varje kommun fullt ut vara fördelad i direkt proportion till
befolkningsmängden i varje kommun. Utjämning av medlemsbidragen skall ske succesivt fr om 2014 på det
sätt som medlemskommunerna kommer överens om inför varje budgetår.

Denna förändring av fördelningsnyckeln torde innebära en kostnadsminskning för Surahammars kommun, i
jämförelse med att behålla nu gällande fördelningsnyckel.

Styrning och insyn.  I nu gällande förbundsordning finns i princip en vetorätt för varje kommun i viktiga
principiella frågor. I linje med att “förbundstanken“ genomförs fullt ut föreslås att denna vetorätt försvinner.
Denna paragraf ändras till att endast omfatta möjligheter till förhandsinformation  samt möjligheter att ta
ställning till frågor av principiell betydelse (se § 11).

BILAGA:
MBR, förslag till reviderad förbundsordning

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-05, § 91
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 126

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun godkänner den föreslagna revideringen av förbundsordningen för Mälardalens-
Brand- och Räddningsförbund

Forts.sid 14
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Forts. § 107

Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun godkänner den föreslagna revideringen av förbundsordningen för Mälardalens-
Brand- och Räddningsförbund
_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2012-12-03

Sida
15 (25)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 108 Dnr: 2011. 0174   000

Kolbäcksådalens kommunalförbund- upphävande av förbundsordning

En ny organisation måste finnas för att kunna betala ut intjänade pensioner för de som varit anställda vid
Kolbäcksådalens Gymnasieförbund. För detta ändamål beslutade kommunfullmäktige den 5 oktober 2011,
§ 56 att anta förbundsordning för Kolbäcksådalens kommunalförbund med uppgift att administrera framtrida
pensionsutbetalningar. Kommunalförbundet bildades av Hallstahammars och Surahammars kommuner.

Under det vidare arbetet har det uppdagats att det är mycket svårt och kostsamt att flytta över ”dagens
inarbetade pensionsrätter” från nuvarande huvudmannanummer hos pensionsadministratören . Eftersom
respektive andelar i förbundet och dess medlemmar är detsamma som i Kolbäcksådalens Gymnasieförbund är
det smidigare att namnändra nuvarande förbund men behålla organisationsnummer och nu befintliga avtal med
pensionsadministratören. Sedan avvecklas nuvarande verksamhet i förbundet och nytt ändamål ”att förvalta
intjänad pensionsrätt” blir förbundets nya ändamål. Ny förbundsordning tas sedan för det namnändrade
förbundet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 130

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva sitt beslut den 5 oktober 2011 § 56,

att beslutet gäller under förutsättning av att Hallstahammars kommun fattar likalydande beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva sitt beslut den 5 oktober 2011 § 56,

att beslutet gäller under förutsättning av att Hallstahammars kommun fattar likalydande beslut

_____
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KF § 109 Dnr:2012.0171   000

Avslut av Kolbäcksådalens gymnasieförbund, övergång till Kolbäcksådalens
pensionsförbund

Kolbäcksådalens gymnasieförbund (i likvidation) har beslutat att förbundsdirektionen avvecklas när respektive
kommunfullmäktige i Hallstahammar respektive Surahammar fattar beslut om att omreglera Kolbäcksådalens
gymnasieförbund till Kolbäcksådalens pensionsförbund.

Den 1 januari 2012 övergick Kolbäcksådalens gymnasieförbund i en avvecklingsfas. Under hela 2012 har
verksamheten avvecklats förutom de pensionsåtaganden som finns för förbundets personal.

BILAGA:
Förbundsdirektionen protokollsutdrag FD § 12:15

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 131

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avsluta Kolbäcksådalens gymnasieförbund vad avser alla verksamheter exklusive hanterandet av intjänad
pensionsrätt den 1 november 2012,

att omreglera förbundet till Kolbäcksådalens pensionsförbund med förbundsordning som fastställs av
kommunfullmäktige i särskilt beslut,

att beslut ovan gäller under förutsättning av att Hallstahammars kommun fattar likalydande beslut

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Leif Carlberg (S)
Göran Wennberg (V)

Kommunfullmäktige beslutar

att avsluta Kolbäcksådalens gymnasieförbund vad avser alla verksamheter exklusive hanterandet av intjänad
pensionsrätt den 1 november 2012,
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Forts § 109

att omreglera förbundet till Kolbäcksådalens pensionsförbund med förbundsordning som fastställs av
kommunfullmäktige i särskilt beslut,

att beslut ovan gäller under förutsättning av att Hallstahammars kommun fattar likalydande beslut

_____
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KF § 110  Dnr: 2012.0172   000

Förbundsordning för Kolbäcksådalens pensionsförbund

Kolbäcksådalens gymnasieförbund skall omregleras till Kolbäcksådalens pensionsförbund. Kolbäcksådalens
pensionsförbund kommer att få till uppgift att administrera framtida pensionsutbetalningar till de personer som
har tjänat in pensionsrätt i Kolbäcksådalens gymnasieförbund.

Förslag till förbundsordning för det nya förbundet har upprättats.

BILAGA:
Förbundsordning för Kolbäcksådalens pensionsförbund.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 132

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förbundsordning för Kolbäcksådalens pensionsförbund enligt bilagt förslag,

att beslut ovan gäller under förutsättning av att Hallstahammars kommun fattar likalydande beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förbundsordning för Kolbäcksådalens pensionsförbund enligt bilagt förslag,

att beslut ovan gäller under förutsättning av att Hallstahammars kommun fattar likalydande beslut
_____
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KF § 111

Sammanträdesdagar år 2013, Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Förslag till sammanträdesdagar;

Ks Au Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
17/12-2012 7/1 21/1
21/1 4/2 18/2
18/2 4/3 18/3
18/31) 2/41) 15/41)

15/4 29/4 13/5
13/5 27/5 10/6
5/8 19/8 2/9
16/92) 30/92) 14/102)

7/103) 21/103) 4/113)

4/11 18/11 2/12
16/12

1) Årsredovisning 2) Delårsrapport 3)  Budget

Kommunstyrelsens arbetsutskott börjar klockan 8:00,
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 13.00 samt
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 om ej annat anges.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2012-11-19, § 134

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ovanstående sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ovanstående sammanträdesdagar

_____
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KF § 112 Dnr: 2012.0142   101

Begäran om entledigande

Joseph Ntidendereza (Fp) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige då han avflyttar från kommunen

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Joseph Ntidendereza (Fp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Joseph Ntidendereza (Fp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____
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KF § 113 Dnr: 2012.0152   101

Begäran om entledigande

Jeanette Jinnestrand (Fp) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
socialnämnden

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Jeanette Jinnestrand (Fp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
socialnämnden

att utse Yvonne Gmeiner (Fp) till ersättare i socialnämnden

I ärendet yttrade sig
Yvonne Gmeiner (Fp)

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Jeanette Jinnestrand (Fp) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i
socialnämnden

att utse Yvonne Gmeiner (Fp) till ersättare i socialnämnden

_____
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KF § 114 Dnr: 2012.0180   101

Begäran om entledigande

Göran Strandlund (V) har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i barn-
och bildningsnämnden, ersättare i krisledningsnämnden, ombud i Västmanlands Lokaltrafik samt som ombud i
VAFAB.

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Göran Strandlund (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i barn-
och bildningsnämnden, ersättare i krisledningsnämnden, ombud i Västmanlands Lokaltrafik samt som ombud i
VAFAB.

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Leif Carlberg (S) lägger fram förslag att utse Patrik Boström (S) till ny ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott

Göran Wennberg(V) lägger fram förslag att utse Göran Wennberg (V) till ny ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott

I ärendet yttrade sig
Leif Carlberg (S)
Göran Wennberg (V)

Ordförande ställer förslagen om ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott mot varandra

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Göran Strandlund (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i barn-
och bildningsnämnden, ersättare i krisledningsnämnden, ombud i Västmanlands Lokaltrafik samt som ombud i
VAFAB.

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

att utse Patrik Boström (S) till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
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Forts. § 114

Zdenka Mardetko (V), Göran Wennberg (V), Jimmy Hjort (V), Marie Wennberg (V)
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,
Göran Jansson (M), Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C) Karl-Gustaf Smeds (C) och Lars-Göran Bärling (Kd)
reserverar sig mot beslutet att utse Patrik Boström (S) till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
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KF § 115 Dnr: 2012.0132   000

Information

· Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat motionen ”Handikappslyft i Ekängsbadet”, inlämnat
av Zdenka Mardetko (V) och Jimmy Hjort (V) till kommunstyrelsen för beredning

· Medborgarförslag ” Till en förbättrad utveckling av demokratin” har överlämnats till presidiet för
besvarande.

· Medborgarförslag ”Tavla vid motionsspåret” överlämnades till kommunstyrelsen för beredning och
beslut och har med bilagt svar ansetts besvarad

BILAGA:
Motion – Handikapplyft i Ekängsbadet
Medborgarförslag – Till en förbättrad utveckling av demokratin
Medborgarförslag - Tavla vid motionsspåret
Yttrande över medborgarförslag ”Tavla vid motionsspåret”

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna informationen

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna informationen

_____
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KF § 116 Dnr: 2012.0181   000

Interpellation

Interpellation från Sten-Ira Olofsson (M) har inkommit och frågan ställs till KS ordförande:.
 ”Projekt Förrådsholmen lämnades till KS för vidare bearbetning, vad är statusen och hur ser handlingsplanen
ut för kommande aktiviteter?”

Kommunstyrelsens ordförande, Britt-Inger Fröberg (S) har utformat ett skriftligt svar på interpellationen

BILAGA
Svar på interpellation ”Förrådsholmen”

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

_____


