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Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 10 juni 2013, klockan 18.20-19.55 

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf, 
ej § 58 
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S) tom § 54
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (S) ordf. § 58
Anders Tollin (S) 
Richard With (S)
Juhani Poikkeus (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Maj Andersson (S)
Benita With (S)
Yvonne Gmeiner (Fp) tom § 54
Johanna Olofsson (M)
Saga Laaksonen (M)
Sten-Ira Olofsson (M)
Christina Persson (M)

Lise-Lott Johansson (M)
Erkki Visti (C)
Marianne Lundström (C)
Göran Wennberg (V)
Peter Berg (V)
Marie wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Susanne Lehmus (Sd) tom §54
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
Arne Rydin (S) tjg. ersättare
Kjell Krüger (S) tjg. ersättare
 from § 55
Svante Lagerqvist (Fp) tjg. ersättare
Göran Jansson (M) tjg. ersättare
Ola Olsson (V) tjg ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, Assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Göran Jansson                               Kennet Hedlund

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 12 juni 2013 klockan 14.00

Paragrafer 47-59
Underskrifter

Sekreterare
...............................................................................

Marie Andersson

Ordförande
...............................................................................
Christina Waster Jansson              Leif Carlberg § 58

Justerande ……………………………………………………………………………………
Göran Jansson                                             Kennet Hedlund

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-06-12 – 2013- 07-04

Utdragsbestyrkande
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KF § 47 Dnr: 2013.0099   042

Driftsbudget 2014, preliminära budgetramar

Driftsbudgetarbetet inför budget 2014 fokuserar på en arbetsprocess som sträcker sig över perioden mars- 
november 2013. Den av kommunstyrelsen beslutade processen innehåller 13 steg, se bilaga.

Den hittillsvarande processen har inneburit att stegen 1- 5 har genomförts. Resultatet är att det föreligger 
förslag till preliminära budgetramar. Dessa ramar ska nu värderas i den formella beslutsprocessen.

De preliminära budgetramar som kommunfullmäktige antar kommer i nästa steg att tillställas styrelsen och 
nämnderna. Dessa ska beskriva hur verksamheten ska utformas, givet de tilldelade ramarna. 

Inför arbetet med de slutliga budgetramarna kommer nämndernas och kommunstyrelsens preliminära 
detaljbudgetar att diskuteras. Detta är planerat att ske i mitten av september.

Förslaget till preliminära ramar för år 2014 utgår dels från en oförändrad skattenivå dels från att finansiella 
målet sätts till 1 % av summan av skatter och statsbidrag.           

BILAGA:
Budgetprocessens steg
Budget 2014 
Preliminära ramar 2014

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 35
Reservationer: Erkki Visti (C)
Kommunstyelsen 2013-05-27, § 49
Reservationer: Dan Haglund (Kd), Erkki Visti (C), Johanna Olofsson (M), Yvonne Gmeiner (Fp)

Förslag 
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa preliminära budgetramar för år 2014 i enlighet med bilagt förslag,

att ge styrelsen samt nämnderna i uppdrag att utforma detaljbudgetförslag för år 2014 inom fastställda 
preliminära budgetramar,

att konsekvensbeskrivning ska medfölja detaljbudgetförslagen,

att förslagen från nämnderna ska överlämnas till styrelsen senast 2013-08-30, samt

att målsättningen för åren efter 2014 skall vara att budgetera ett finansiellt överskott om 2 % per år.

Forts. sid 3
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 47

I ärendet yttrade sig
Britt-Inger Fröberg (S)
Sten–Ira Olofsson (M)
Erkki Visti (C)
Yvonne Gmeiner (Fp)

Yrkande
Sten-Ira Olofsson (M) yrkar att det finansiella målet skall vara 2 % för år 2014

Erkki Visti (C) yrkar avslag på förslaget, samt yrkar bifall till Sten-Ira Olofssons (M) yrkande

Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar avslag på förslaget, samt yrkar bifall till Sten-Ira Olofssons (M) yrkande

Ordförande ställer proportion på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från Sten-Ira Olofsson (M), Erkki 
Visti (C) samt Yvonne Gmeiner och konstaterar att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa preliminära budgetramar för år 2014 i enlighet med bilagt förslag,

att ge styrelsen samt nämnderna i uppdrag att utforma detaljbudgetförslag för år 2014 inom fastställda 
preliminära budgetramar,

att konsekvensbeskrivning ska medfölja detaljbudgetförslagen,

att förslagen från nämnderna ska överlämnas till styrelsen senast 2013-08-30, samt

att målsättningen för åren efter 2014 skall vara att budgetera ett finansiellt överskott om 2 % per år.

Johanna Olofsson (M). Sten-Ira Olofsson (M), Göran Jansson (M), Saga Laaksonen (M), 
Christina Persson (M), Lise-Lott Johansson (M), Yvonne Gmeiner (Fp), Svante Lagerqvist (Fp),
Susanne Lehmus (Sd), Dan Haglund (Kd), Marianne Lundström (C) och Erkki Visti (C) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 48 Dnr: 2013.0107   042

Delårsrapport per 2013-04-30

Ekonomichefen föredrog prognos 1 för räkenskapsåret 2013. Prognosen för år 2013 indikerar ett positivt
resultat på 0,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader överskrider budgetramen med 1,6 mkr, avskrivningarna är 
1,6 mkr mindre än budgeterat och summan av skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras bli 
2,6 mkr högre än budgeterat. 

Förändrad diskonteringsränta på pensionsskuldssberäkningen samt lägre räntekostnader på lån medför att 
finansnettot överskrids med 1,7 mkr

BILAGA:
Delårsrapport

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 36
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 50

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport att godkänna delårsrapport

I ärendet yttrade sig
Yvonne Gmeiner (Fp)
Kennet Hedlund (S)

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per 2013-04-30

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 49 Dnr: 2013.0090   042

Norra Västmanlands Samordningsförbund - revisionsberättelse

Revisorerna för Norra Västmanlands Samordningsförbund har överlämnat revisionsberättelse för år 2012.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.  

BILAGA:
Norra Västmanlands Samordningsförbund – revisionsberättelse för år 2012

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 39
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 51

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att ansvarsfrihet för år 2012 beviljas styrelsens ledamöter.

Kommunfullmäktige beslutar

att ansvarsfrihet för år 2012 beviljas styrelsens ledamöter.
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 50 Dnr: 2013.0078   042

Västmanlands Samtrafikförbund - revisionsberättelse

Revisorerna för Västmanlands Samtrafikförbund har överlämnat revisionsberättelse för år 2012.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet för år 2012 beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma.  

BILAGA:
Västmanlands Samtrafikförbund - revisionsberättelse 2012
Västmanlands Samtrafikförbund  - granskning av årsredovisning 2012
Västmanlands Samtrafikförbund  - årsredovisning 2012 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 40
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 52

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att ansvarsfrihet för år 2012 beviljas direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

Kommunfullmäktige beslutar

att ansvarsfrihet för år 2012 beviljas direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 51 Dnr: 2013.0098   750

Avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Kommunen har idag ett avtal med Migrationsverket om att ta emot minst 3 asylsökande barn.

På grund av den ökade tillströmningen av ensamkommande barn så föreslår länsstyrelsen att kommunen 
skriver avtal om 4 asylsökande barn. Socialnämnden bedömer att verksamheten har möjlighet att ta emot 4 
asylsökande ensamkommande flyktingbarn. 

BILAGA:
Protokollsutdrag socialnämnden (2013. §53)

Beslutsgång
Socialnämnden 2013-04-23, § 53
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 42
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 54

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun bör skriva avtal om att ta emot 4 st asylsökande ensamkommande flykting barn

I ärendet yttrade sig
Susanne Lehmus (Sd)
Patrik Boström (S)
Sten-Ira Olofsson (M)

Yrkande
Susanne Lehmus (Sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag

Ordförande ställer proportion på kommunstyrelsens förslag och på Susanne Lehmus (Sd) yrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet

Kommunfullmäktige beslutar

att Surahammars kommun bör skriva avtal om att ta emot 4 st asylsökande ensamkommande flykting barn
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 52 Dnr: 2013.0097   000

Krisledningsplan

Enligt gällande regelverk ska kommunens krisledningsplan revideras vid behov, eller minst en gång per 
mandatperiod. 

I bilaga föreligger förslag till revidering av den av kommunfullmäktige antagna Krisledningsplanen. 

BILAGA:
Reviderad Krisledningsplan

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 44
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 56

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den reviderade Krisledningsplanen

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den reviderade Krisledningsplanen

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 53 Dnr: 2012.0177   005

Medborgarförslag till bättre styrning av kommunala bolag

Östen Mård har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår åtgärder syftande till en bättre styrning av de 
kommunala bolagen.

I förslaget till yttrande noteras att kommunstyrelsen är väl medveten om att styrning och uppsikt av de 
kommunala bolagen behöver utvecklas. Detta i enlighet med kommunallagens krav på styrelsen, som också 
skärptes ytterligare genom tillägg from år 2013 (Lag 2012:390). Det är dock viktigt att komma ihåg att 
kommunstyrelsen rent juridiskt enbart har möjligheter att utöva uppsiktsplikten, och också denna bara till del. 
Styrning och utökad insyn kräver att kommunstyrelsen får mandat av kommunfullmäktige.

Inom kommunstyrelsen har påbörjats ett arbete som innebär att kommunfullmäktige under år 2013 kommer att 
få ta ställning till förslag om nya styrdokument i form av företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv 
samt reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Vidare kommer kommunstyrelsen att lägga förslag till 
fullmäktige om hur rollen för kommunstyrelsen i relation till uppföljning och styrning av bolagen föreslås 
vara.   

BILAGA:
Medborgarförslag till en bättre styrning av Surahammars kommunala bolag.
Bilagor till medborgarförslaget fås vid sittande bord
Tjänsteskrivelse – Yttrande över medborgarförslag till en bättre styrning av Surahammars kommunala bolag. 

Beslutsgång
Kommunfullmäktige 2013-01-21, § 10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-18, § 21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 47
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 59

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till bilagt yttrande anses medborgarförslaget besvarat

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till bilagt yttrande anses medborgarförslaget besvarat

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF §54 Dnr: 2013.0050   045

Begäran om kommunal borgen

Styrelsen för Surahammarshus AB begär kommunal borgen om 30,0 mkr avseende lån i bank på motsvarande 
belopp. Medlen skall användas för att bygga om fd Skogslundsskolan till 22 lägenheter för kategorin 50+.  

BILAGA:
Begäran om kommunal borgen. 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 48
Kommunstyelsen 2013-05-27, § 60
Reservation
Erkki Visti (C)

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att besluta bevilja borgen om 30,0 mkr till Surahammarshus AB för ombyggnad av f d Skogslundsskolan till 
22 lägenheter för kategorin 50+.

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Anders Tollin (S)
Marianne Lundström (C)
Patrik Boström (S)

Yrkande
Anders Tollin  (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Erkki Visti (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag

Ordförande ställer proportion på kommunstyrelsens förslag och på Erkki Vistis (C) yrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet

Kommunfullmäktige beslutar

att besluta bevilja borgen om 30,0 mkr till Surahammarshus AB för ombyggnad av f d Skogslundsskolan till 
22 lägenheter för kategorin 50+.

Erkki Visti (C) och Marianne Lundström (C) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 55 Dnr: 2013.0103  511

Parkeringsövervakning i Surahammars kommun

Trafikgruppen har under sina träffar diskuterat kring problemet med felparkeringar runt om i hela kommunen. 
Polisen har informerat om felparkeringar och böter som ett sätt att komma ifrån problemet.

Byggnadsinspektören har under året fått många påringningar om bilar som står väldigt olämplig och i de flesta 
fall olagligt. Vanligt förekommande är vid vändhållplatser, parkering mot färdriktning, skymmer sikt i 
korsningar och eller backar.  En viktig punkt är att felparkeringar kan orsaka kan orsaka allvarliga 
trafiksituationer. 

Sedan år 1992 har varje kommun rätt att besluta om vilken avgiftsnivå som ska gälla enligt 
Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Markägare har rätt att ta ut enligt Lag (1984:318) en kontrollavgift vid 
olovlig parkering, dock inte högre avgift än den som kommunen beslutat angående felparkeringsavgiften d v s 
500 kr.

Skäl till beslut
Enligt 1 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i 
fråga om överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av
1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register,
2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens,
om överträdelsen inte är belagd med straff. Lag (2001:564).

Enligt 2 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift
, överträder någon föreskrift som avses i 1 § är han skyldig att erlägga avgift (felparkeringsavgift).

Enligt 3 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, Regeringen får ange det högsta och det lägsta belopp som 
felparkeringsavgifter får fastställas till. Beloppen får därvid varieras med hänsyn till skilda slag av 
parkeringsöverträdelser. Att beloppet höjs i vissa fall framgår av 6 § andra stycket. Avgiftens belopp fastställs 
av regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Lag (1985:19).

Enligt 4 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, fordonets ägare ansvarar för att felparkeringsavgiften 
betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet frånhänts honom 
genom brott. Med fordonets ägare avses,

1. den som när överträdelsen skedde var antecknad som fordonets ägare i något av de register som avses i 1 § 
1 eller 2 eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden för överträdelsen,

2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 1 § 3, den som vid samma tid innehade 
licensen. Lag (1988:1180).

Forts. sid 13
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/#P6S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/#P1
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Forts. § 55

Enligt 1 §  Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, en markägare som upplåter ett område 
för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut 
en avgift (kontrollavgift) om ett4 fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har 
beslutat (olovlig parkering). 
Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen (1976:206) om 
felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken.

Enligt 3 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering,  Kontrollavgift får tas ut endast om 
parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen 
skall utföras med vägmärken.

Enligt 4 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, Kontrollavgiften får inte överstiga den 
felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.
Om felparkeringsavgiften har fastställts till olika belopp för skilda delar av kommunen eller för skilda slag av 
överträdelser, får den kontrollavgift som tas ut för en olovlig parkering inte överstiga den felparkeringsavgift 
som har fastställts för det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen 
ägde rum. Lag (1986:377). 

Beslutsgång
Bygg- och Miljönämnden 2013-05-06, § 50
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 68

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att parkeringsövervakning får ske inom Surahammars kommun, samt att

att avgiften för felparkering inom Surahammars kommun fastställs till 500 kronor för;

1. Parkering där det är stanna förbud enligt lokala trafikföreskrifter
2. Parkering där det är parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter
3. Parkering på gång- och/eller cykelbana
4. Parkering på övergångsställe
5. Parkering i vägkorsning

6. Parkering på busshållsplats och kollektivkörfält
7. Parkering på parkeringsplats för personer med rörelsehinder
8. Parkering mot färdriktning

Forts sid. 14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760206.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760206.htm
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Forts § 55

Kommunfullmäktige beslutar

att parkeringsövervakning får ske inom Surahammars kommun, samt att

att avgiften för felparkering inom Surahammars kommun fastställs till 500 kronor för;

1. Parkering där det är stanna förbud enligt lokala trafikföreskrifter
2. Parkering där det är parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter
3. Parkering på gång- och/eller cykelbana
4. Parkering på övergångsställe
5. Parkering i vägkorsning

6. Parkering på busshållsplats och kollektivkörfält
7. Parkering på parkeringsplats för personer med rörelsehinder
8. Parkering mot färdriktning

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 56 Dnr: 2013.0117   000

Delegation av beslut om överenskommelse

Det finns ett lagstadgat krav (enligt 5 kap. 8 a § Socialtjänstlagen och 8 a § Hälso-och sjukvårdslagen) för 
kommuner och landsting att ingå överenskommelser om ett samarbete för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, det finns ingen åldersavgränsning i kravet utan det gäller alla åldrar. I Västmanland 
finns en överenskommelse för barn och unga till och med 17 år och en för vuxna från och med 18 år och 
uppåt. Arbetet med att revidera överenskommelserna pågår för närvarande och de ska beslutas i 
Tjänstemannaberedningen den 17 maj och i den Gemensamma nämnden (GN) den 14 juni. GN förväntas 
rekommendera kommuner och landsting att i sin tur fatta beslut om överenskommelsen. Respektive kommun 
och landstinget fattar sedan beslut om överenskommelserna i augusti/september.

Enligt förarbetena till lagstiftningen är det fullmäktige som ska fatta beslut om överenskommelsen alternativt 
att fullmäktige beslutar att delegera beslutet till den eller de nämnder som fullmäktige väljer. Den allmänna 
delegationsordningen till styrelser och nämnder är dock inte tillräcklig utan fullmäktige måste ta ett särskilt 
beslut om delegering angående Överenskommelsen om samarbete för personer med psykisk 
funktionsnedsättning mellan landsting och kommun till styrelser eller nämnder.

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att delegera till socialnämnden att besluta om att ingå överenskommelse med landstinget om samarbete för 
personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Kommunfullmäktige beslutar

att delegera till socialnämnden att besluta om att ingå överenskommelse med landstinget om samarbete för 
personer med psykisk funktionsnedsättning

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 
2013-06-13

Sid
15 (17)

KF § 57 Dnr: 2013.0071   102

Valärende

Då Jeanette Jinnestrand (Fp) entledigats från sitt kommunala uppdrag som ledamot i Barn- och 
bildningsnämnden (KF § 40, 2013-05-13 ) behövs det göras ett val till ny ledamot i Barn- och 
bildningsnämnden

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Svante Lagerqvist (Fp) till ny ledamot i Barn- och bildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Svante Lagerqvist (Fp) till ny ledamot i Barn- och bildningsnämnden

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 
2013-06-13

Sid
16 (17)

KF § 58 Dnr: 2013.0105   000

Interpellation

Erkki Visti (C) har inlämnat en interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande, med frågan:

”Finns det möjlighet att socialnämnden kan bemöta önskan att kunna läsa alla protokoll i framtiden på 
hemsidan?”

Kommunfullmäktiges ordförande, Christina Waster Jansson har utformat ett skriftligt svar på interpellationen

BILAGA:
Interpellation
Interpellationssvar

I ärendet yttrade sig
Christina Waster Jansoon (S)
Erkki Visti (C)

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 
2013-06-13

Sid
17 (17)

KF § 59 Dnr: 2013.0106   102

Begäran om entledigande

Göran Wennberg (V) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, 
ledamot i personalutskottet, ledamot i Finskt förvaltningsområde samt som ledamot i krisledningsnämnden

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Göran Wennberg (V) om entledigande från sina kommunala uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen, ledamot i personalutskottet, ledamot i Finskt förvaltningsområde samt som ledamot i 
krisledningsnämnden

att utse Benny Andersson (V) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 

att utse Peter Berg (V) till ersättare i kommunstyrelsen

att utse Benny Andersson (V) som ledamot i krisledningsnämnden

att utse Peter Tuike (V) till ersättare i krisledningsnämnden

att utse Tuula Jonasson till ledamot i Finsk förvaltningsområde

I ärendet yttrade sig
Johanna Olofsson (M)
Sten-Ira Olofsson

Kommunfullmäktige beslutar

kommunstyrelsen, ledamot i personalutskottet, ledamot i Finskt förvaltningsområde samt som ledamot i 
krisledningsnämnden

att utse Benny Andersson (V) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 

att utse Peter Berg (V) till ersättare i kommunstyrelsen

att utse Benny Andersson (V) som ledamot i krisledningsnämnden

att utse Peter Tuike (V) till ersättare i krisledningsnämnden

att utse Tuula Jonasson till ledamot i Finsk förvaltningsområde

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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