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Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
 

Folkets Hus, Surahammar  
Måndag 18 februari 2013 klockan 18.00 – 19.20  

Beslutande Christina Waster Jansson (S),ordf, ej  
§ 18  
Olle Thorell (S) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Tobias Nordlander (S) 
Kennet Hedlund (S) 
Mary-Ann Hellström (S) 
Anders Rydell (S) 
Chatarina Ståhl (S) 
Leif Carlberg (S) ordf. § 18 
Anders Tollin (S) (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) 
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) 
Marie Wennberg (V) 
Dan Haglund (Kd) 
Susanne Lehmus (Sd) 
Olle Jansson (S) tjg. ersättare 
Svante Lagerqvist (Fp) tjg. ersättare 
Göran Jansson (M) tjg. ersättare 
Morgan Emgardsson (Kd) tjg ersättare 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Patrik Boström (S) 
Solveig Johansson (S) 
Arne Rydin (S) 
Urban Mylläri (S) 
Karl-Gustaf Smeds (C) 

Övriga deltagande Frank Pfeiler, kommunchef 
Marie Andersson, assistent 
 

 

Utses att justera Tobias Nordlander                  Göran Jansson 

 
Justeringens  
tid och plats 

 
Kommunkontoret, Surahammar 
Torsdag 21 februari 2013,  klockan 14.00 
 

Paragrafer 11-19 
Underskrifter  

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

  
Ordförande 
 

............................................................................ 
Christina Waster Jansson         Leif Carlberg § 18      

  
Justerande 

 
…………………………………………………………………………………… 
Tobias Nordlander                     Göran Jansson 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-02-21 – 2013-03-15 



   
 SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige   
  2013-02-18 
   Sida
   2 (13) 
 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 11 Dnr: 2012.0198   611 
 
Virsboskolans högstadium 
 
Barn- och bildningsnämnden och kommunstyrelsen har vid sammanträden beslutat rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att högstadiet på Virsboskolan avvecklas from augusti 2013. 
 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet vid sammanträde 2013-01-21, § 1.och det beslutades att  
återremittera ärendet till kommunstyrelsen  
 
BILAGA 
Precisering av återremissyrkandet. 
Synpunkter på frågorna i återremiss 
Kostnader för Virsboelever som väljer fristående skola eller annan kommunal skola 
Protokollsutdrag Barn- och bildningsnämnden 2012-12-10,§ 66. 
Organisation av högstadiet i Surahammars kommun 
Brev från personalen på högstadiet, Virsboskolan 
 
 
 
Beslutsgång 
Barn- och bildningsnämnden 2012-12-10, § 66 
Reservationer: Johanna Olofsson (M), Göran Jansson (M), Erkki Visti (C), Jimmy Hjort (V)) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-17, § 99 
Reservationer: Yvonne Gmeiner (Fp), Erkki Visti (C) 
Kommunstyrelsen 2013-01-07, § 2 
Reservationer: Yvonne Gmeiner (Fp), Erkki Visti (C), Johanna Olofsson (M), Göran Wennberg (V) 
Kommunfullmäktige, 2013-01-21, § 1 
Kommunstyrelsen 2013-02-04, § 23 
Reservationer: Yvonne Gmeiner (Fp), Erkki Visti (C), Johanna Olofsson (M), Göran Wennberg (V) 
 
 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att högstadiet på Virsboskolan avvecklas from augusti 2013 
 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Kennet Hedlund (S) 
Zdenka Mardetko (V) 
Johanna Olofsson (M) 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Göran Wennberg (V) 
 
Forts.sid 3 
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Forts. § 11 
 
Susanne Lehmus (Sd) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Erkki Visti (C) 
Sten-Ira Olofsson (M) 
Marianne Lundström (C) 
Morgan Emgardsson (Kd) 
Anders Rydell (S) 
Olle Thorell (S) 
Jimmy Hjort (V) 
Per Jörgensen (S) 
 
Yrkande 
Kennet Hedlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Zdenka Mardetko (V) yrkar att Virsboskolans högstadium ska vara kvar och att man fram till och med läsåret 
2013/2014 har en arbetsgrupp bestående av föräldrar, politiker, tjänstemän , elever och företagare som utreder 
skolans framtid (skriftligt yrkande inlämnat) 
Johanna Olofsson (M) yrkar att högstadiet i Virsbo skall drivas läsåret 2013/2014 ut. Tiden skall användas till 
fördjupad utredning och konsekvensanalys tillsammans med invånarna i Virsbo och oppositionen, i syfte att 
klargöra vilka möjligheterna är att driva Virsbo högstadium vidare (skriftligt yrkande inlämnat) 
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för Johanna Olofssons (M) 
yrkande 
Göran Wennberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Susanne Lehmus (Sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Erkki Visti (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för Johanna Olofssons (M) 
yrkande 
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
Marianne Lundström (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
Morgan Emgardsson (Kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
Anders Rydell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Olle Thorell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Jimmy Hjort yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för Zdenka Mardetkos yrkande 
 
Efter överläggningar beslöt Johanna Olofsson (M), Yvonne Gmeiner (Fp) och Erkki Visti (C) att ansluta sig 
till yrkandet från Zdenka Mardetko (V) 
 
Röstningsförfarande 
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag mot yrkande från Zdenka Mardetko (V) och 
konstaterade att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. 
 
Johanna Olofsson (M) begärde votering vilken utföll enligt följande. 
 
 
 
 
 
 
Forts. sid 4 
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Forts. § 11 
 
Följande ledamöter röstar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Olle Thorell (S) 
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) 
Benita With (S) 
Göran Wennberg (V) 
Marie Wennberg (V) 
Olle Jansson (S) tjg. ersättare 
Christina Waster Jansson (S) 
 
Följande ledamöter röstar bifall till Zdenka Mardetkos (V) yrkande 
Per Jörgensen (S) 
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) 
Jimmy Hjort (V) 
Susanne Lehmus (Sd) 
Svante Lagerqvist (Fp) tjg. ersättare 
Göran Jansson (M) tjg. ersättare 
Morgan Emgardsson (Kd) tjg. ersättare 
 
Voteringens utfall blev att 20 ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag och 17 ledamöter för  
Zdenka Mardetkos (V) yrkande 
 
 
 
 
Forts. sid 5 
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Forts. § 11 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att högstadiet på Virsboskolan avvecklas from augusti 2013 
 
Per Jörgensen (S),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), Jimmy Hjort (V) 
Susanne Lehmus (Sd), Svante Lagerqvist (Fp), Göran Jansson (M) och Morgan Emgardsson (Kd) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut 
_____ 
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KF § 12  Dnr:2012.0157   005 
 
Medborgarförslag ”Till en förbättrad utveckling av demokratin”  
 
Östen Mård har lämnat ett medborgarförslag där han skriver ”Ett förslag till att förbättra demokratin är att ge 
möjlighet åt dom som lämnar medborgarförslag att närvara och påverka besluten när antingen 
kommunstyrelsen eller annan nämnd skall ta ett beslut i frågan. Då kan förslagsställaren genom en dialog med 
ledamöterna påverka beslutet”. Medborgarförslaget överlämnades till presidiet för beredande och besvarande, 
KF 2012-12-03, § 115.   
 
Presidiet har inkommit med yttrande över medborgarförslaget 
 
 
BILAGA: 
Medborgarförslag -  
Yttrande 
 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till bilagt yttrande anses medborgarförslaget besvarat.   
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till bilagt yttrande anses medborgarförslaget besvarat.   
 
_____ 
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KF § 13  Dnr: 2013.0010   700 
 
Ej verkställda beslut 
 
2012-12-31 finns inga beslut enligt SoL eller LSS som inte verkställts inom 3 månader 
 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-21, § 2 
Kommunstyrelsen 2013-02-04, § 12 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna rapporten 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna rapporten 
 
_____ 
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KF § 14 Dnr: 2013.0016   040 
 
Avsättningar 
 
Surahammars kommun har gjort två avsättningar innan år 2011. Avsättningarna var tänkt för att möta 
avvecklingskostnader inom Kolbäcksådalens gymnasieförbund samt skolomställningskostnader inom 
kommunen. 
 
Efter detta har rekommendationen för avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2) omarbetats under 
2011. Omarbetningen innebär en väsentlig principförändring och avsättningar får endast göras för legala 
förpliktelser och möjligheten att göra avsättningar för informella förpliktelser har tagits bort. 
 
Avsättningen på 7,5 mkr för skolomställningskostnader uppfyller inte helt kraven i den omarbetade 
rekommendationen. Avsättningen föreslås upplösas och disponeras under kommande år främst för att fullfölja 
omstruktureringen inom skolverksamheten. Syftet är att skapa en kostnadseffektivare skolverksamhet. 
 
Beträffande avsättningen till Kolbäcksådalens gymnasieförbund har förbundet upphört under 2012, men allt är 
inte riktigt reglerat och ett nytt pensionsförbund har bildats. Allting är ännu inte helt reglerat i 
gymnasieförbundet och dessutom kommer pensionsutbetalningarna att fortgå. Avsättningen föreslås 
disponeras till detta och upplösas under 2013. 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-21, § 9 
Kommunstyrelsen 2013-02-04, § 19 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsättningen för skolomställningen på 7,5 mkr disponeras under kommande år främst för att fullfölja 
omstruktureringen inom skolverksamheten för att sedan upplösas 
 
att kvarstående del av avsättningen för Kolbäcksådalens gymnasieförbund (1,9 mkr) används för eventuella 
regleringar och pensionsutbetalningar under nästkommande år och därefter upplöses 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsättningen för skolomställningen på 7,5 mkr disponeras under kommande år främst för att fullfölja 
omstruktureringen inom skolverksamheten för att sedan upplösas 
 
att kvarstående del av avsättningen för Kolbäcksådalens gymnasieförbund (1,9 mkr) används för eventuella 
regleringar och pensionsutbetalningar under nästkommande år och därefter upplöses 
 
_____ 
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KF § 15  Dnr: 2013.0017   750 
 
Gallring av inkomna handlingar, individ- och familjeomsorgen 
 
Inkomna handlingar till individ- och familjeomsorgen leder ibland till att ingen utredning inleds. Dock åsätts 
dessa handlingar diarienummer och sorteras in i en pärm i kronologisk ordning. 
 
För att kunna gallra dessa handlingar måste kommunfullmäktige fastställa en tidsperiod. Förvaltningen 
föreslår en gallringsperiod på två år för handlingar som tillförs den kronologiska pärmen.  
   
BILAGA: 
Yttrande gällande gallring av inkomna handlingar som ej ger upphov till ett ärende- skrivelse från individ- och 
familjeomsorgen 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen 2013-02-04, § 21 
 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa en gallringsperiod på två år för handlingar i individ- och familjeomsorgens kronologiska pärm. 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Marianne Lundström (C) 
 
 
Yrkande 
Marianne Lundström (C) yrkar återremiss 
 
Ordförande ställer frågan om ärendet skall avgöras idag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa en gallringsperiod på två år för handlingar i individ- och familjeomsorgens kronologiska pärm 
 
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), Susanne Lehmus (Sd), Svante Lagerqvist (Fp), Göran Jansson 
(M) och Morgan Emgardsson (Kd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
 
_____ 
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KF § 16  Dnr: 2013.0012   102 
 
Begäran om entledigande 
 
Patricia Ahlqvist (S) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
och som ersättare i Barn- och bildningsnämnden 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Patricia Ahlqvist (S) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ersättare i Barn- och bildningsnämnden 
 
att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen 
 
att utse Richard Lindblad (S) till ersättare i Barn- och bildningsnämnden 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Leif Carlberg (S) 
 
 
Yrkande 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Patricia Ahlqvist (S) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ersättare i Barn- och bildningsnämnden 
 
att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen 
 
att utse Richard Lindblad (S) till ersättare i Barn- och bildningsnämnden 
_____ 
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KF § 17   Dnr: 2013.0018   000 
 
Information 
 

· Kommunfullmäktiges presidium har överlämnat motionen ”Grönt ljus”, inlämnat av Jimmy Hjort (V) 
till kommunstyrelsen för beredning 

 
 
BILAGA: 
Motion – Grönt ljus 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
_____ 
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KF § 18  Dnr: 2013.0019   000 
 
Interpellation 
 
Johanna Olofsson (M), Yvonne Gmeiner (Fp), Erkki Visti (C), Dan Haglund (Kd), Jimmy Hjort (V) och 
Susanne Lehmus (Sd) har inlämnat en interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande. 
 
”Anser kommunfullmäktiges ordförande att rollen som förtroendevald innebär att vi tar på oss ett ansvar för 
hur vi bemöter varandra, både innanför och utanför sammanträdesrummen?” 
 
”Avser kommunfullmäktiges ordförande att ta något initiativ med anledning av det inträffade?” 
 
Kommunfullmäktiges ordförande, Christina Waster Jansson har utformat ett skriftligt svar på interpellationen 
 
 
BILAGA: 
Interpellation 
Interpellationssvar 
 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Christina Waster Jansson (S) 
 
_____ 



   
 SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige   
  2013-02-18 
   Sida
   13 (13) 
 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 19  Dnr: 2013.0019   000 
 
Valärende 
 
En revisor till Kolbäcksådalens pensionsförbund skall utses 
 
 
Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Gillis Larsson (S) till revisor i Kolbäcksådalens pensionsförbund 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Gillis Larsson (S) till revisor i Kolbäcksådalens pensionsförbund 
 
_____ 
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