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Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 11 november, 2013 klockan 18.00-19.30 

Beslutande Christina Waster Jansson (S),ordf, 
Britt-Inger Fröberg (S)
Tobias Nordlander (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Anders Rydell (S)
Leif Carlberg (S) 
Anders Tollin (S)
Richard With (S)
Regina Ericsson (S)
Inga-Lill Ohldin (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)
Marie Wennberg (V)
Dan Haglund (Kd)
Olle Jansson (S) tjg. ersättare
Patrik Boström (S) tjg. ersättare
Solveig Johansson (S) tjg ersättare
Kjell Karlsson (S) tjg ersättare
Urban Mylläri (S) tjg ersättare
Kjell Krüger (S) tjg ersättare
Ola Olsson (V) tjg ersättare

Övriga deltagande Marie Andersson, Assistent
Frank Pfeiler, Kommunchef

Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Anders Rydell                                     Yvonne Gmeiner

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 13 november, 2013, klockan 14.00

Paragrafer 74-81

Underskrifter
Sekreterare

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

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

Justerande ……………………………………………………………………………………
Anders Rydell                                      Yvonne Gmeiner

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-11-13 – 2013-12-05

Utdragsbestyrkande
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KF § 74 Dnr: 2013.0102   000

Bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö 

Ägarna till VafabMiljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunal- förbund – Kommunalförbundet 
VafabMiljö – för den verksamhet som bedrivs av VafabMiljö AB. Verksamheten ska överföras till kommunal-
förbundet genom att samtliga ägare säljer sina aktier till kommunalförbundet, i enlighet med förslag till 
Aktieöverlåtelseavtal. De närmare villkoren för överföringen av verksamheten framgår av förslag till 
Konsortialavtal.

För kommunalförbundet måste det finnas en förbundsordning. I kommunallagen, KL , 3 kap. 28 § regleras vad 
en förbundsordning måste innehålla. Utöver det som enligt KL måste finnas med i en förbundsordning, står det 
medlemmarna fritt att bestämma innehållet.

Ett förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö har tagits fram. Av förslaget till 
förbundsordning § 3, framgår att ändamålet med förbundet är, ”att för medlemmarnas räkning ansvara för den 
strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av 
avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande 
lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas verksamhetsavfall och avloppsreningsslam, såvitt inte 
medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta träffas med Förbundet. Förbundet ska inte 
besluta om renhållningstaxa eller renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem.” Genom 
beskrivningen av ändamålet sätts gränserna för förbundets verksamhet och ansvar.

Genom att godkänna förbundsordningen har kommunen samtidigt godkänt att dels kommunens ansvar rörande 
det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap. Miljöbalken, får överföras till kommunalförbundet 
och/eller dels den verksamhet som genom en särskild överenskommelse förs över till kommunalförbundet.

De kommuner som önskar kan, genom att teckna en särskild överenskommelse med kommunalförbundet som 
reglerar ansvarsförhållandena och samarbetsformerna, bibehålla följande verksamheter inom det kommunala 
renhållningsansvaret i egen regi eller annan organisationsform:
 - insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
-  kundservice, fakturering, information och administration av kommunens renhållningsabonnemang och 
renhållningstaxa.
- upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan

Genom att teckna en särskild överenskommelse med kommunalförbundet kan kommunerna även bibehålla 
omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och avloppsreningsslam i egen regi eller annan 
organisationsform.

När överlåtelsen av aktierna skett till kommunalförbundet, förfogar kommunalförbundet över frågan om hela 
eller delar av verksamheten ska föras från bolaget till förbundet.

Enligt förbundsordningen ska direktionen bestå av en ordinarie och en ersättare för varje medlemskommun.

Forts. sid 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Forts. § 74

Vidare ska enligt förbundsordningen val av revisorer för förbundet ske genom att två revisorer väljs av 
Västmanlands Kommuner och Landsting samt en revisor ömsom av Heby och Enköpings kommuner. När val 
av revisorer sker första gången ska valet göras av VKL och Heby kommun.

För kommuner som vill föra över den kommunala renhållningsansvaret, utom ansvaret för renhållningstaxa 
och renhållningsordning till kommunalförbundet, måste reglementet för den ansvariga nämnden ändras, 
eftersom kommunen inte längre har befogenhet att verka inom de uppgifter som överlämnats till förbundet.

Enköping och Heby kommuner har uttryckt tveksamhet i frågan om att bli medlemmar i kommunalförbundet. 
Samtliga ägare till VafabMiljö AB enades därför, vid bolagsstämman den 13 juni 2013, om att ge styrelsen för 
VafabMiljö AB i uppdrag att genomföra en utredning för att bl. a. kartlägga kostnaden för ett eventuellt 
utträde ur kommunalförbundet.

Enköping och Heby kommuner har dock förklarat sig beredda att bli medlemmar i kommunalförbundet, för att 
inte försena processen med bildandet, under förutsättning att tiden för utträde ur förbundet kan ske senast tre 
månader efter det att medlemmarna kommit överens om förutsättningarna för utträdet.

Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-30, § 101

BILAGA:
1. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av Kommunalförbundet VafabMiljö
2. Förslag till förbundsordning jämte bilagor för Kommunalförbundet VafabMiljö (tillika bilaga 1 till 
Konsortialavtalet)
3. Aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av aktierna i VafabMiljö AB (tillika bilaga 2 till 
Konsortialavtalet)
4. Reglemente för direktionen i Kommunalförbundet VafabMiljö
5. Fördelningsgrund för aktiekapital mm  

Beslutsgång
Kommunstyrelsen 2013-09-30, § 101
Kommunstyrelsens 2013-10-29, § 104
Reservationer: Erkki Visti (C)

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

1.Bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, godkänns.

2. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet, VafabMiljö, godkänns.

3. Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt reglemente för direktionen, antas.

Forts. sid 4

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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4. Surahammars kommuns aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåts till kommunalförbundet VafabMiljö, i 
enlighet med villkoren i förslag till aktieöverlåtelseavtal.

5. Surahammars kommun utser Tobias Nordlander (S) till ordinarie ledamot i direktionen för 
kommunalförbundet VafabMiljö och Anders Tollin (S) till ersättare i direktionen.

6. Surahammars kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i förbundsordningen, att Enköping och Heby 
kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att en ekonomisk 
konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna.

7. Avtal kommer att tecknas som innebär att Surahammars kommun tills vidare behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi:

- kundservice, fakturering, information och administration av kommunens renhållningsabonnemang och 
renhållningstaxa,

- upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan,
- drift av återvinningscentralen i Surahammar. 

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

Yrkande
Erkki Visti (C)yrkar på att punkt sju (7) stryks i förslaget till beslut
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sten-Ira Olofsson (M)yrkar bifall till Erkki Vistis (C)yrkande

Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra

Kommunfullmäktige beslutar

1.Bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, godkänns.

2. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet, VafabMiljö, godkänns.

3. Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt reglemente för direktionen, antas.

4. Surahammars kommuns aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåts till kommunalförbundet VafabMiljö, i 
enlighet med villkoren i förslag till aktieöverlåtelseavtal.

Forts.sid 5

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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5. Surahammars kommun utser Tobias Nordlander (S) till ordinarie ledamot i direktionen för 
kommunalförbundet VafabMiljö och Anders Tollin (S) till ersättare i direktionen.

6. Surahammars kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i förbundsordningen, att Enköping och Heby 
kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att en ekonomisk 
konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna.

7. Avtal kommer att tecknas som innebär att Surahammars kommun tills vidare behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi:

- kundservice, fakturering, information och administration av kommunens renhållningsabonnemang och 
renhållningstaxa,

- upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan,
- drift av återvinningscentralen i Surahammar. 

Johanna Olofsson (M), Saga Laaksonen (M), Sten-Ira Olofsson (M), Christina Persson (M), Lise-Lott 
Johansson (M), Yvonne Gmeiner (Fp), Dan Haglund (Kd), Marianne Lundström (C), Magnus Åstrand (C), 
Erkki Visti (C) och Per Jörgensen (S) reserverar sig mot beslutet
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 75 Dnr: 2013.0187   042

Budget 2014

Driftbudgetförslag för år 2014 föreligger. Budgetprocessens arbetssteg beslutades i kommunstyrelsen. Arbetet 
med budget 2014 har genomförts med ett tydligt ramfokus. Processen påbörjades i mars 2013. Under 
processen har bl a tre (3) temamöten med kommunstyrelsen genomförts. 

Budgetförslaget för år 2014 innebär ett överskott om 4,9 mkr. Det motsvarar ca 1 % av summan av skatter och 
statsbidrag.       

BILAGA
Budget 2014

Beslutsgång
Kommunstyrelses arbetsutskott 2013-10-16, § 83
Kommunstyrelsen 2013-10-29, § 106
Reservationer: Yvonne Gmeiner (Fp), Johanna Olofsson (M), Erkki Visti (C)

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Budget 2014

I ärendet yttrade sig
Britt-Inger Fröberg (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Johanna Olofsson (M)
Patrik Boström (S)
Erkki Visti (C)
Göran Wennberg (V)
Sten-Ira Olofsson (M)
Per Jörgensen (S)
Magnus Åstrand (C)

Yrkande
Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar att budgetramen för Barn- och bildningsnämnden utökas med 900tkr till 
behovsstyrd resurs i skolan. Pengarna tas ur planeringsreserven

Forts.sid 7
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Johanna Olofsson (M) yrkar bifall till Yvonne Gmeiners yrkande
Erkki Visti (C) yrkar bifall till Yvonne Gmeiners yrkande
Sten-Ira Olofsson(M) yrkar bifall till Yvonne Gmeiners yrkande

Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Budget 2014

Johanna Olofsson (M), Sten-Ira Olofsson (M), Saga Laaksonen (M), Christina Persson (M), Lise-Lott 
Johansson (M), Yvonne Gmeiner (Fp), Dan Haglund (Kd), Marianne Lundström (C), Magnus Åstrand (C), 
Erkki Visti (C), Marie Wennberg (V), Ola Olsson (V), Göran Wennberg (V), Peter Berg (V) 
och Per Jörgensen (S) reserverar sig mot beslutet
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-11-11

Sida
8 (15)

KF § 76 Dnr: 2013.0183   101

Kommunalskatt för 2014

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

Kommunalskatten för år 2013 uppgår till 22,31 kronor.  

Beslutsgång
Kommunstyrelses arbetsutskott 2013-10-16, § 84
Kommunstyrelsen 2013-10-29, § 107

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa kommunalskatten till 22,31 kronor för år 2014

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa kommunalskatten till 22,31 kronor för år 2014
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 77 Dnr: 2013.0188   045

Upplåning

Kommunfullmäktige innehar rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned 
rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen genom delegering av beslutanderätten. Detta 
förutsätter dock att kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar nyupplåning. 

Inriktningen för 2014 är att inga nya lån ska upptas. 

Beslutsgång
Kommunstyrelses arbetsutskott 2013-10-16, § 85
Kommunstyrelsen 2013-10-29, § 108

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att inriktningen för 2014 är att inga nya lån ska upptas.

Kommunfullmäktige beslutar

att inriktningen för 2014 är att inga nya lån ska upptas.
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 78 Dnr: 2013.0189   045

Omsättning av lån

Kommunfullmäktige innehar rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned 
rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen genom delegering av beslutanderätten. Detta 
förutsätter dock att kommunfullmäktige fattar beslut om omsättning av lån.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-16, 86
Kommunstyrelsen 2013-10-29, § 109

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att omsätta lån dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning under 2014.

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att omsätta lån dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning under 2014.
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 79 Dnr: 2013.0190   102

Genomförande av rådgivande folkomröstning med anledning av förslaget att 
återinrätta högstadiet på Virsboskolan

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15, § 31 att rådgivande folkomröstning rörande Virsbo-skolans 
högstadium skall genomföras i enlighet med folkinitiativets förslag. Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-27, 
§ 55 att överlämna ärendet till valnämnden för beredning.

Valnämnden har vid sammanträden 2013-08-20 samt 2013-09-17 tagit fram förslag till de frågor 
kommunfullmäktige har att ta ställning till.

Kommunfullmäktige skall enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar besluta om ett antal 
frågor som rör genomförandet av omröstningen:

- Datum för omröstningen
- Omröstningsdistrikt och lokaler
- Den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade
- Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende
- Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen
- När röstsammanräkningen senast ska vara avslutad

Vidare behöver fullmäktige ta ställning till hur folkomröstningen ska finansieras.

BILAGA:
Valnämndens protokoll 2013-08-30

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-16, 87
Kommunstyrelsen 2013-10-29, 110

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att den rådgivande folkomröstningen genomföres i samband med val till EU-parlamentet den 25 maj år 2014,

att de omröstningsdistrikt, vallokaler och röstningslokaler som användes vid valet år 2010, förutom Skogslund 
och Bruket Landsbygden som byter lokal till Folkets Hus respektive Hammarskolans matsal, används vid 
folkomröstningen, dvs samma lokaler som vid val till EU-parlamentet,

att öppettider följer de tider som bestäms för val till EU-parlamentet,

att frågan som skall ställas på röstsedeln skall vara – Ska högstadiet på Virsboskolan återinrättas?,

Forts. sid 10
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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att svarsalternativen på röstsedeln skall vara   A. Ja,    B. Nej ,   C. Avstår,

att det skall finnas en röstsedel på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta. Den röstberättigade 
får kryssa i ett av alternativen. På röstsedeln skall det tydligt stå att man endast får 
kryssa i ett av alternativen och att rösten blir ogiltig om två eller flera alternativ är förkryssade. Rösten blir 
även ogiltig om någon ändring eller något tillägg till frågeställningen görs eller om inget alternativ är 
förkryssat.  

att röstsedels färg är rosa och tas fram i 10 000 exemplar,

att förtidsröstning och budröstning fastställs till samma tider och möjligheter till budröstning som gäller vid 
val till EU-parlamentet

att röstsammanräkningen skall avslutas onsdagen den 28 maj i samband med den slutliga sammanräkningen 
till EU-parlamentet, samt

att kostnaden för den rådgivande folkomröstningen beräknas till 114 500:- kronor.

I ärendet yttrade sig
Sten-Ira Olofsson (M)

Kommunfullmäktige beslutar

att den rådgivande folkomröstningen genomföres i samband med val till EU-parlamentet den 25 maj år 2014,

att de omröstningsdistrikt, vallokaler och röstningslokaler som användes vid valet år 2010, förutom Skogslund 
och Bruket Landsbygden som byter lokal till Folkets Hus respektive Hammarskolans matsal, används vid 
folkomröstningen, dvs samma lokaler som vid val till EU-parlamentet,

att öppettider följer de tider som bestäms för val till EU-parlamentet,

att frågan som skall ställas på röstsedeln skall vara – Ska högstadiet på Virsboskolan återinrättas?,

att svarsalternativen på röstsedeln skall vara   A. Ja,    B. Nej ,   C. Avstår,

att det skall finnas en röstsedel på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta. Den röstberättigade 
får kryssa i ett av alternativen. På röstsedeln skall det tydligt stå att man endast får 
kryssa i ett av alternativen och att rösten blir ogiltig om två eller flera alternativ är förkryssade. Rösten blir 
även ogiltig om någon ändring eller något tillägg till frågeställningen görs eller om inget alternativ är 
förkryssat.  

Forts. sid 13
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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att röstsedels färg är rosa och tas fram i 10 000 exemplar,

att förtidsröstning och budröstning fastställs till samma tider och möjligheter till budröstning som gäller vid 
val till EU-parlamentet

att röstsammanräkningen skall avslutas onsdagen den 28 maj i samband med den slutliga sammanräkningen 
till EU-parlamentet, samt

att kostnaden för den rådgivande folkomröstningen beräknas till 114 500:- kronor.
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KF § 80 Dnr: 2013.0010   700

Rapport – Ej verkställda beslut

Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden varje kvartal rapportera vilka beslut som ej verkställts inom tre 
månader från besluts datum. Rapporteringen skall ske till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och 
länsstyrelsen. 

Beslut ej verkställd inom 3 månader

Uppdaterad 2013-10-06

Besluts datum Sökt boende Kommentar      
2013-06-12 Vårdboende, Verkställd 2013-10-04

2013-06-14 Vårdboende, I väntan på ledigt boende

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-16, 88
Kommunstyrelsen 2013-10-29, § 111

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2013-11-11

Sida
15 (15)

KF § 81 Dnr:2013.0208   000

Enkel fråga

Marianne Lundström (C) har ställt Enkel fråga till kommunalrådet Britt-Inger Fröberg (S) 
”Ersättning/kompensation, för boende/brukare för ej utförd adekvat vård och omsorg i Surahammars kommun 
p.g.a. underbemanning”  

Kommunalrådet Britt-Inger Fröberg (S) besvarar den enkla frågan under sammanträdet

BILAGA
Enkel fråga
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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