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Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 

Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf, 
Olle Thorell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Kennet Hedlund (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Chatarina Ståhl (S)
Leif Carlberg (S) 
Richard With (S)
Regina Ericsson (S)
Juhani Poikkeus (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Maj Andersson (S)
Per Jörgensen (S)
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Sten-Ira Olofsson (M)

Saga Laaksonen (M)
Erkki Visti (C)
Magnus Åstrand (C) 
Zdenka Mardetko (V)
Göran Wennberg (V)
Marie Wennberg (V)
Susanne Lehmus (Sd)
Olle Jansson (S) tjg.ersättare
Patrik Boström (S) tjg. ersättare
Solveig Johansson (S) tjg.ersättare
Johanna Skottman (S) tjg. ersättare
Kjell Krüger (S) tjg.ersättare
Göran Jansson (M) tjg.ersättare
Karl-Gustaf Smeds (C) tjg.ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera
Saga Laaksonen                   Patrik Boström

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 4 september, 2013 klockan 14.00

Paragrafer 56 – 69

Underskrifter
Sekreterare

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

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

Justerande ……………………………………………………………………………………
Saga Laaksonen                                       Patrik Boström

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-04 – 2013-09-26

Utdragsbestyrkande
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KF§ 60 Dnr: 2013.0087   101

Regionkommun Västmanland

Landstinget Västmanland planerar att under hösten 2013 hemställa till regeringen om att få bilda en 
regionkommun i Västmanland. Regionkommunen skulle då överta det regionala utvecklingsansvaret enligt 
”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630)”.

Landstinget önskar att varje kommun i länet, genom ställningstagande i kommunfullmäktige, besvarar följande 
fråga:

Tillstyrker kommunen att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari  
2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län”  
(SFS 2010:630) och därmed också att det i Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt  
regionfullmäktige 2014?

BILAGA:
Remiss- Regionkommun i Västmanland
Hemställan till regeringen – Regionkommun i Västmanland

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13, § 41
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 53
Kommunstyrelsen 2013-08-19, § 74

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få 
överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 
2010:630) och därmed också att det i Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få 
överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 
2010:630) och därmed också att det i Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige

_____
Sändlista: Landstinget Västmanland, Landstingshuset, 721 89 Västerås

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 61 Dnr: 2012.0144   004

Handikapplyft i badhuset, motion

Zdenka Mardetko och Jimmy Hjort från Vänsterpartiet har lämnat en motion om handikapplyft i Ekängsbadet. 
De yrkar på att kommunen köper in en handikapplyft till Ekängsbadet för att badhuset på så sätt ska bli 
tillgängligt även för de personer som behöver en lyft för att ta sig i och ur vattnet.

Förvaltningen har utformat i bifogad tjänsteskrivelse utrett frågan.   

BILAGA:
Handikapplyft i Ekängsbadet, motion.
Yttrande över motion om handikapplyft i Ekängsbadet, tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-05, § 62
Kommunstyrelsen 2013-08-19, 82

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att ställa sig positiv till motionens yrkande samt, 

att uppdra till förvaltningen att ta upp ärendet i förslag till investeringsbudget för år 2014.

Kommunfullmäktige beslutar

att ställa sig positiv till motionens yrkande samt, 

att uppdra till förvaltningen att ta upp ärendet i förslag till investeringsbudget för år 2014.
_____

Sändlista:
Ekonomikontoret, Surahammar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 62 Dnr: 2012.0075   004

Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid

Susanne Lehmus (SD) har lämnat en motion ”Om barnomsorg på obekväm arbetstid”. I motionen yrkas att 
barn- och bildningsnämnden utreder möjligheterna för ett införande av barnomsorg även på kvälls- och 
nattetid samt att barn- och bildningsnämnden snarast därefter beslutar om ett införande av detsamma.

Barn- och bildningsnämnden har handlagt motionen. Nämnden beslutade i augusti att utreda behovet av 
barnomsorg på obekväm arbetstid, vilket också gjordes.

Nämnden beslutade rekommendera kommunfullmäktige besluta

- att avslå motionens yrkande om barnomsorg nattetid
- att barnomsorg på kvällstid är på prov och skall utvärderas i början av 2014.

BILAGA:
Motion, barnomsorg på obekväm arbetstid
Protokollsutdrag, BoB § 45/2013
Utredning kostnader

Beslutsgång
Barn- och bildningsnämnden 2012-08-29, § 44
Kommunfullmäktige 2012-09-03, § 69
Barn- och bildningsnämnden 2013-06-17, § 45
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-05, § 63
Kommunstyrelsen 2013-08-19, § 83

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande om barnomsorg nattetid,

att barnomsorg på kvällstid är på prov och skall utvärderas i början av 2014.

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionens yrkande om barnomsorg nattetid,

att barnomsorg på kvällstid är på prov och skall utvärderas i början av 2014.

_____

Sändlista:
Ekonomikontoret, Surahammar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 63 Dnr: 2013.0143   042

VKL, budget 2014

VKL:s styrelse har fastställt förslag till finansiering för år 2014. 

VKL: s styrelse har beslutat att rekommendera respektive medlem att besluta om finansiering av Utrednings- 
och Utvecklingsfunktionen, länsturismen samt taltidningen, enligt bilaga 2 till styrelsebeslut § 7 /2013.

Vidare beslöt styrelsen att föreslå respektive medlem att anta kompletterande budget för VKL 2014, enligt 
bilaga 3 till styrelsebeslut § 8 2013. 

BILAGA:
Protokollsutdrag § 7/2013, finansiering 2014- utvecklings- och utredningsfunktionen, länsturismen och 
taltidningen.
Protokollsutdrag § 8/2013- kompletterande finansiering 2014.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-05, § 66
Kommunstyrelsen 2013-08-19, § 85

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att besluta om budgetmedel till VKL för år 2014 i enlighet med förslag från VKL:s styrelse,

att beslutet gäller under förutsättning att samtliga övriga huvudmän fattar likalydande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar

att besluta om budgetmedel till VKL för år 2014 i enlighet med förslag från VKL:s styrelse,

att beslutet gäller under förutsättning att samtliga övriga huvudmän fattar likalydande beslut.

_____

Sändlista:
Västmanlands Kommuner och Landsting, Norra Källgatan 22, 722 11 Västerås
Ekonomikontoret, Surahammar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 64 Dnr: 2013.0111   000

Strömsholms Kanal, driftbidrag 2014

Strömsholms Kanal AB har inkommit med ansökan om driftsbidrag för år 2014 om 550 000 kronor. 
Driftsbidraget uppgår till samma belopp som under innevarande år, 2013.  

BILAGA:
Ansökan om driftsbidrag för år 2014 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-05, § 67
Kommunstyrelsen 2013-09-08, § 86

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka ansökan om driftsbidrag om 550 000 kronor avseende år 2014.

att beslutet gäller under förutsättning av att samtliga övriga huvudmän fattar likalydande beslut.

I ärendet yttrade sig
Magnus Åstrand (C)
Britt-Inger Fröberg (S)

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka ansökan om driftsbidrag om 550 000 kronor avseende år 2014.

att beslutet gäller under förutsättning av att samtliga övriga huvudmän fattar likalydande beslut.

_____

Sändlista:
Strömsholms Kanal AB, Box 506, 734 27 Hallstahammar
Ekonomikontoret, Surahammar
Smedjebackens kommun, 777 81 Smedjebacken 
Fagersta kommun, Norbergsvägen  19, 737 80 fagersta
Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 65 Dnr: 2013.0106   102

Valärende

Då Göran Wennberg (V) entledigats från sitt kommunala uppdrag (KF § 59, 2013-06-10 ) behövs det göras ett 
val av ny ledamot i personalutskottet

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Benny Andersson (V) till ny ledamot i personalutskottet

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Benny Andersson (V) till ny ledamot i personalutskottet
_____

Sändlista:
Personalutskottet, Karin Silfver, Surahammars kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 66 Dnr: 20130125   004

Motion – Inför närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning

Susanne Lehmus (Sd) har inlämnat en motion med yrkandet att: ”Närvaro- och yttranderätt skall garanteras 
aktuell motionär vid beredning av en motion i kommunens nämnder och kommunstyrelsen”

BILAGA
Motion – Inför närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen, Inför närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning, till presidiet för 
beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen, Inför närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning, till kommunfullmäktiges 
presidie för beredning
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 67 Dnr: 2013.0126   004

Motion – Ökad öppenhet för våra medborgare

Susanne Lehmus (Sd) har inlämnat en motion med yrkande att ”Ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en 
webbaserad redovisning av leverantörsfakturor samt att i framtiden se till att redovisa kostnader och intäkter 
som berör medborgarna i Surahammars kommun på exempelvis kommunens egen hemsida”

BILAGA
Motion – Ökad öppenhet för våra medborgare

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen, Ökad öppenhet för våra medborgare, till kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen, Ökad öppenhet för våra medborgare, till kommunstyrelsen för beredning

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 68 Dnr: 2013.0120   004

Motion – Minska antalet kommunfullmäktigeledamöter i Surahammars kommun

Susanne Lehmus (Sd) har inlämnat en motion med yrkandet att: ”Ge fullmäktige i uppdrag att minska antalet 
ledamöter från 39 till 31 i enlighet med kommunallagens krav” 

BILAGA
Motion – Minska antalet kommunfullmäktigeledamöter i Surahammars kommun

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen, Minska antalet kommunfullmäktigeledamöter i Surahammars kommun , till 
kommunfullmäktiges presidie för beredning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen, Minska antalet kommunfullmäktigeledamöter i Surahammars kommun , till 
kommunfullmäktiges presidie för beredning
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 69 Dnr: 2013.0159   102

Begäran om entledigande

Börje Ahlin(S) har begärt entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i 
Bygg- och Miljönämnden.

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Börje Ahlin om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i 
Bygg- och miljönämnden

att utse Johanna Skottman (S) till vice ordförande i Bygg- och Miljönämnden

att utse Markku Ollila (S) till ordinarie ledamot i Bygg- och Miljönämnden

I ärendet yttrade sig
Tobias Nordlander (S)
Sten-Ira Olofsson (M)
Leif Carlberg (S)

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Börje Ahlin om entledigande från sitt kommunala uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i 
Bygg- och miljönämnden

att utse Johanna Skottman (S) till vice ordförande i Bygg- och Miljönämnden

att utse Markku Ollila (S) till ordinarie ledamot i Bygg- och Miljönämnden

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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