
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-04-15

Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 15 april 2013 klockan 18.00 – 18.45

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf
Olle Thorell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (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)

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)
Göran Wennberg (V)
Peter Berg (V)
Dan Haglund (Kd)
Olle Jansson (S) tjg.ersättare
Patrik Boström (S) tjg. ersättare
Svante Lagerqvist (Fp) tjg.ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare
Ola Olsson (V) (V) tjg ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare
Johanna Skottman (S)
Arne Rydin (S)
Seija Blefors Edqvist (S)
Urban Mylläri (S)
Kjell Krüger (S)
Karl-Gustaf Smeds (C)
Alf Olsson (C)

Utses att justera
Erkki Visti                     Tobias Nordlander

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 17 april, 2013, klockan 14.00

Paragrafer 27-32

Underskrifter
Sekreterare

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

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

Justerande
……………………………………………………………………………………
Erkki Visti                                      Tobias Nordlander

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-04-17 – 2013-05-10
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KF 27 Dnr:2013.0037   042

Årsredovisning 2012

Föreligger årsredovisning för Surahammars kommun avseende år 2012

Det redovisade resultatet för kommunen uppgår till + 4,0 mkr. I resultat ingår en återbetalning från AFA-
försäkring med 7,8 mkr samt en realisationsvinst på 0,1 mkr. 
Realisationsvinsten avräknas och kommunens balanskravsresultat visar på + 3,9 mkr.

Sammanställningen visar att Surahammars kommun uppfyller balanskravet och inga beslut behöver fattas om 
att täcka underskott. Notera dock att balanskravet klaras med hjälp av engångsåterbetalningen från AFA-
försäkring med 7,8 mkr.

BILAGA:
Årsredovisning 2012

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2013-04-02, § 26

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna  årsredovisning avseende år 2012

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna  årsredovisning avseende år 2012
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-04-15 Sida

3 (9)

KF § 28 Dnr:2013.0054   042

Revisionsberättelse för 2012

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet genom de utsedda revisorerna. 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att styrelse, nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen 2012 godkänns.

BILAGA:
Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse 2012
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2012
Lekmanarevisionen 2012, Surahammars KommunalTeknik AB med dotterbolag
Lekmanarevisionen 2012, Surahammarshus Förvaltnings AB
Lekmanarevisorernas granskningsrapport enl 10 kap 13§ aktiebolagslagen, Surahammarshus Förvaltnings AB
Lekmanarevisorernas granskningsrapport enl 10 kap 13§ aktiebolagslagen, Surahammars Energiverk AB
Lekmanarevisorernas granskningsrapport enl 10 kap 13§ aktiebolagslagen, Sura Vision AB
Lekmanarevisorernas granskningsrapport enl 10 kap 13§ aktiebolagslagen, Projekta Part AB
Lekmanarevisorernas granskningsrapport enl 10 kap 13§ aktiebolagslagen, Ramnäs Fastigheter AB
Lekmanarevisorernas granskningsrapport enl 10 kap 13§ aktiebolagslagen, Surahammars Kommunalteknik 
AB

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att styrelsen och de övriga nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2012

Kommunfullmäktige beslutar

att styrelsen och de övriga nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2012
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 29 Dnr: 2012.0135   245

Detaljplan för Surahammar 10:260-261

Förslag till detaljplan för Surahammar 10:260-261, del av Surahammar 9:722 (Björnstugan / Förskola) har 
varit utställd för granskning under perioden 20130116—20130213. Under granskningstiden har inte inkommit 
några yttranden som innebär erinran mot planförslaget.

Bygg- och Miljönämnden har beslutat att föreslå Kommunstyrelsen besluta rekommendera 
Kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för Surahammar 10:260-261 , del av Surahammar 9:722, Björnstugan (Förskola), 
Surahammar. Surahammars kommun, upprättad  2013-01-14.

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

BILAGA
Antagandehandling

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-18, § 19
Kommunstyrelsen 2013-04-02, § 27

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för Surahammar 10:260-261 , del av Surahammar 9:722, Björnstugan (Förskola), 
Surahammar. Surahammars kommun, upprättad  2013-01-14.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för Surahammar 10:260-261 , del av Surahammar 9:722, Björnstugan (Förskola), 
Surahammar. Surahammars kommun, upprättad  2013-01-14.

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

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 30 Dnr: 2013.0025   102

Röstsammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen
 
Länsstyrelsen har utsett Peter Berg (V) till ledamot i kommunfullmäktige efter Jimmy Hjort (V).
Till ny ersättare efter Peter Berg (V) har Länsstyrelsen utsett Ola Olsson (V)

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 31 Dnr:2013.0031   000

Folkinitiativ gällande folkomröstning om nedläggning av Virsboskolans 
högstadium

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2013 (KF § 11) att avveckla Virsboskolans högstadium fr.o.m. 
augusti 2013. 

Föräldragruppen ”Rör inte vårt högstadium” har därefter genom ett folkinitiativ krävt en folkomröstning i 
frågan om att lägga ner högstadiet på Virsboskolan.

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får väckas av minst 10 % av de röstberättigade 
kommunmedlemmarna enligt lagen om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ).Initiativet ska vara 
skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om 
när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. (KL 5 kap 
23 § 2 st)

Har ett folkinitiativ väckts enligt ovanstående ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. 
(KL 5 kap 34 a §)

Fullmäktige ska först ta ställning till om minst 10 % av de röstberättigade
ställt sig bakom initiativet och om frågan som initiativet gäller ligger inom fullmäktiges kompetens.
- Drygt 10 % (917 ) av kommunens röstberättigade har skrivit på initiativet. 
  (Namnunderskrifterna har kontrollerats genom ett stort antal stickprov.)
- Frågan om Virsboskolans högstadium ligger inom fullmäktiges kompetens.

Om de formella kraven är uppfyllda ska fullmäktige besluta om att hålla folkomröstningen om inte två 
tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande, d.v.s resultatet är inte bindande för fullmäktige.
Den kan i stort sett likställas med ett ordinarie val när det gäller formalia. Däremot utgår inga statsbidrag utan 
kommunen står själv för alla kostnader. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att minst 10 % av de röstberättigade ställt sig bakom ovanstående 
folkinitiativ samt att frågan om folkomröstning rörande Virsboskolans högstadium ligger inom fullmäktiges 
kompetensområde.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till följande alternativ

A. Folkomröstning rörande Virsboskolans högstadium, i enlighet med folkinitiativets förslag, ska inte 
genomföras.

B. Folkomröstning rörande Virsboskolans högstadium, i enlighet med folkinitiativets förslag, ska 
genomföras.

Forts. sid 7
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts § 31

BILAGA:
Brev - Vi vill att högstadiet på Virsboskolan skall vara kvar

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

I ärendet yttrade sig
Johanna Olofsson (M)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Tobias Nordlander (S)
Chatarina Ståhl (S)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C)
Britt-Inger Fröberg (S)
Dan Haglund (Kd)
Marianne Lundström (C)

Yrkande
Johanna Olofsson (M) yrkar på en folkomröstning enligt alternativ B
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar på en folkomröstning enligt alternativ B
Tobias Nordlander (S) yrkar på att en folkomröstning inte genomförs enligt alternativ A
Chatarina Ståhl (S) yrkar på att en folkomröstning inte genomförs enligt alternativ A
Erkki Visti (C) yrkar på en folkomröstning enligt alternativ B
Magnus Åstrand (C) yrkar på en folkomröstning enligt alternativ B
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar på att en folkomröstning inte genomförs enligt alternativ A
Dan Haglund (Kd) yrkar på en folkomröstning enligt alternativ B
Marianne Lundström (C) yrkar på en folkomröstning enligt alternativ B

Ordföranden ställde proposition på yrkande för alternativ A mot yrkandet för alternativ B och konstaterade att 
alternativ A vunnit majoritet.

Johanna Olofsson (M) begärde votering vilken utföll enligt följande.

Följande ledamöter röstar bifall till en folkomröstning
Per Jörgensen (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Saga Laaksonen (M)

Forts. sid 8
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-04-15 Sida

8 (9)

Forts. § 31

Sten-Ira Olofsson (M)
Christina Persson (M)
Liselott Johansson (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C) 
Marianne Lundström (C)
Peter Berg (V)
Dan Haglund (Kd)
Svante Lagerqvist (Fp)
Göran Jansson (M)
Ola Olsson (V)

Följande ledamöter röstar avslag till en folkomröstning
Olle Thorell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (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)
Olle Jansson (S)
Patrik Boström (S)
Christina Waster Jansson (S)

Voteringens utfall blev att 15 ledamöter röstade bifall till en folkomröstning och 19 ledamöter röstade avslag 
till en folkomröstning

Kommunfullmäktige beslutar

att folkomröstning rörande Virsboskolans högstadium, i enlighet med folkinitiativets förslag, ska genomföras.

att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning av de frågor som framgår av Lag om kommunala 
folkomröstningar (SFS 1994:692)
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 32

Begäran om entledigande

Rita Lindgren (V) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Rita Lindgren (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Rita Lindgren (V) om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

att begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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