
   

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige  

 Sammanträdesdatum 

 2017-09-18 

   
 

 

 
Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 18 september 2017 klockan 18.00 
 

 

Beslutande Christina Waster Jansson (S) ordförande 
Tobias Nordlander (S) 
Chatarina Ståhl (S)  
Olle Thorell (S) 
Johanna Skottman (S) 
Kennet Hedlund (S) 
Patrik Boström (S) 
Inga-Lill Ohldin (S) 
Abdollah Abdi (S) 
Benita With (S) 
Leif Carlberg (S)  
Solveig Johansson (S) 
Yvonne Gmeiner (L) 
Urban Olsson (L) 
Johanna Olofsson (M) 
Ralf Håkans (M) 
Lise-Lott Johansson (M) 
Johan Henriksson (M) 

 

Erkki Visti (C) 
Magnus Åstrand (C) 
Alf Olsson (C) 
Ola Olsson (V) 
Stig Pettersson (Sd) 
Conny Johansson (Sd) 
Richard With (S) tjg.ersättare  
Seija Blefors Edqvist (S) tjg.ersättare  
Kjell Krüger (S) tjg. erättare  
Lars-Göran Bärling (Kd) tjg ersättare 
 
 
 
 

 

Övriga deltagande Inger-Marie Carlsen, sekreterare 
Frank Pfeiler, kommunchef 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

 
 

 

Utses att justera Johanna Skottman                               Leif Carlberg 
 

 

Justeringens  
tid och plats 

Kommunkontoret, Surahammar,  
Torsdag 21 september 2017 kl. 14.00 
 

 

Paragrafer 46-61  

Underskrifter Sekreterare  ............................................................................................  
Inger-Marie Carlsen 

 

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

 

  
Justerande 

…………………………            …………………………. 
Johanna Skottman                             Leif Carlberg 

 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag        2017-09-21 - 2017-10-13 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

Mötet inleds med en parentation  
 

Med anledning av ersättare Karl-Gustaf Smeds bortgång höll kommunfullmäktiges ordförande ett 

minnesanförande. Därefter hedrade kommunfullmäktige hans minne med en tyst minut. 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 46    Dnr: 2016.0186   004 

 

Motion -  Gatubelysning Virsbo, yttrande   
 
Yvonne Gmeiner (L) har lämnat en motion rörande belysning vid infarten/utfarten 
till Virsbo, i korsningen rv 66. Hon yrkar på 

- att belysning sätts upp i Virsbos infart/utfart till riksväg 66 för att öka trafiksäkerheten 
 
Av förvaltningens yttrande framgår att det inte är möjligt för kommunen att sätta upp gatubelysning, om 
ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen ska iakttas. Såväl riksväg 66 samt den väg/gata som ansluter 
från Virsbo är nämligen statliga vägar.   
 
Förslag till åtgärd är att kommunens trafiknämnd kontaktar Trafikverket i ärendet.  
 
BILAGA: 
Motion 
Yttrande över motion 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige 2017-03-06, § 10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14, § 19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 49 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 75 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till trafiknämnden att kontakta Trafikverket i ärendet 
att motionen i övrigt anses besvarad 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Tobias Nordlander (S) 
Yvonne Gmeiner (L) 
Urban Olsson (L) 
Stig Pettersson (Sd) 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till trafiknämnden att kontakta Trafikverket i ärendet 
 
att motionen i övrigt anses besvarad 
_____ 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 47  Dnr: 2016.0168   004 
 

Motion - Uppskattning lärare, yttrande 

 
Johan Henriksson (M) har lämnat en motion benämnd “uppskattning av våra lärare“. I motionen yrkar han “att 
Surahammars kommun årligen delar ut ett pris i kategorin ”Årets lärare“. Kriterierna ska vara de som anges i 
motionen. 
 
Barn- och bildningsnämnden har berett motionen. Nämndens förslag är  
“att avslå motionens yrkande då uppskattning sker vid lönesamtal”.   
  
BILAGA: 
Motion 
Protokollsutdrag Barn- och bildningsnämnden ( § 21/ 2017) 
 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige 2016-12-19, § 94 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-26, § 3 
Barn- och bildningsnämnden, 2017-03-13, § 21 
Reservation: Yvonne Gmeiner (L), Johan Henriksson (M) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 50 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 76 
Reservation: Johan Henriksson (M), Stig Pettersson (Sd) 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Chatarina Ståhl (S) 
Kennet Hedlund (S) 
Yvonne Gmeiner(L) 
Johan Henriksson (M) 
 
 
Yrkande 
Johan Henriksson (M) yrkar bifall till motionen 
Chatarina Ståhl (S) yrkar avslag på motionen 
Yvonne Gmeiner(L) yrkar bifall till motionen 
Kennet Hedlund (S) yrkar avslag på motionen 
Forts. sid 5 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

Forts § 47 
 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att avslagsyrkandet vunnit 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen 
 
Yvonne Gmeiner (L), Johanna Olofsson (M), Ralf Håkans (M), Lise-Lott Johansson (M), Johan Henriksson (M), 
Stig Pettersson (Sd) och Conny Johansson (Sd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
 
_____ 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 48 Dnr: 2017.0069   101 
 

Kommunalskatt för 2018 
 
Enligt Kommunallagen 8 kapitlet, 6 § framgår att kommunstyrelsen senast i oktober ska föreslå 
kommunalskatten för det följande budgetåret.  
 
Kommunalskatten för år 2017 uppgår till 22,31 kronor.   
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 38 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 62 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kommunalskatten för år 2018 till 22,31 kronor 
 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Tobias Nordlander (S) 
 
 
 
Yrkande 
Tobias Nordlander (S) yrkar bifall till förslaget 
 
 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa kommunalskatten för år 2018 till 22,31 kronor 
 
_____ 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 49  Dnr: 2017.0004    750 
 

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 verkställda inom 3 månader 
 
Uppdaterad 2017-03-31 

Beslutsdatum Typ av beslut Huvudsakligt skäl till att 
beslut ej verkställts 

Övrigupplysning 
i ärendet 

2016-04-01 Demensboende Saknar ledig bostad Växelvård 

2016-04-01 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-04-20 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-05-16 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-05-25 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-05-31 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-06-03 Demensboende Saknar ledig bostad  

2016-08-17 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-08-19 Demensboende Saknar ledig bostad  

2016-08-26 Demensboende Saknar ledig bostad  

2016-09-09 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-09-09 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-09-28 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-09-28 Vårdboende Saknar ledig bostad Växelvård 

2016-10-19 Vårdboende Saknar ledig bostad  

2016-10-19 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-11-07 Demensboende Saknar ledig bostad  

2016-11-15 Vårdboende Saknar ledig bostad  

2016-12-08 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

2016-12-08 Demensboende Saknar ledig bostad  

2016-12-28 Demensboende Saknar ledig bostad Korttidsplats 

 
 
 
 
 
 
 
Forts. sid 8 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

Forts § 49 
 
 
Beslut ej verkställda inom 3 månader 
 
Uppdaterad 2017-03-31 

LSS    

Besluts datum Typ av beslut Huvudsakligt skäl till 
att beslut ej verkställts 

2016-06-27 Kontaktperson Saknar lämplig 
resurs/uppdragstagare 

2016-08-12 Kontaktperson Saknar lämplig 
resurs/uppdragstagare 

 
SoL 

  

Besluts datum Typ av beslut Huvudsakligt skäl till 
att beslut ej verkställts 

2015-06-15 Kontaktperson Har tackat nej 

2016-05-30 Kontaktfamilj Avbrott i 
verkställigheten 

2016-06-30 Kontaktperson Saknar lämplig 
resurs/uppdragstagare 

2016-07-13 Kontaktfamilj Avbrott i 
verkställigheten 

2016-07-15 Kontaktperson Saknar lämplig 
resurs/uppdragstagare 

 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 38 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 63 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
I ärendet yttrade sig 
Patrik Boström (S) 
Johanna Olofsson (M) 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna informationen 
 
_______
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 50  Dnr: 2017.0068   000 
 

INERA AB- förvärv av aktier 
 
Företaget INERA AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. 
Huvudinriktningen har varit att gemensamt utveckla digitala lösningar för hälso- och sjukvården. 
 
Beslut har tagits om att INERA ska bredda sin verksamhet och även utveckla digitala lösningar för landets 
kommuner. SKL Företag har därför förvärvat merparten av aktierna i INERA AB. Samtliga kommuner erbjuds 
nu därför att köpa fem aktier vardera, för en köpeskilling om 42 500 kronor. 
 
Genom att kommunerna går in som aktiva ägare kommer verksamhetsinriktning att breddas till att även omfatta 
lösningar för primärkommunala verksamhetsområden. En annan följd av ett ägande är att det möjliggör 
tjänsteköp utan föregående upphandling, genom användande av det sk Teckal-undantaget. 
 
Läget inför sommaren, i början av juli, var att 100 kommuner hade tagit beslut om att teckna aktier i INERA AB 
 
 
BILAGA: 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 
Anslutningsavtal, bilaga 2 
Aktieägaravtal, bilaga 3 
Bolagsordning, bilaga 4 
Ägardirektiv, bilaga 5 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 39 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 64 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att av SKL Företag förvärva 5 (fem) aktier i INERA AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet, 
 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal.  
 
 
 
 
 
Forts sid 10 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

Forts. § 50 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att av SKL Företag förvärva 5 (fem) aktier i INERA AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet, 
 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal.  

_____ 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 51  Dnr: 2017.0065   014 
 

Avtal kollektivtrafik 
 
Kollektivtrafikens bedrivande samt finansiering regleras genom ett avtal mellan Region Västmanland och länets 
kommuner. När landstinget blev region så stipulerade det gamla avtalet från 2012 att ett nytt måste skrivas.  
 
Det föreliggande avtalet har förhandlats fram mellan Region Västmanland och länets kommuner. Den 
strategiska regionala beredningen (SRB) har godkänt avtalsförslaget. 
  
 
BILAGA: 
Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län. 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 40 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 65 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att fastställa föreliggande förslag till avtal för kollektivtrafik i Västmanlands län 
 
 
 

I ärendet yttrade sig 

Tobias Nordlander (S) 
Yvonne Gmeiner (L) 
 
 
 
Yrkande 

Tobias Nordlander (S) yrkar bifall till förslaget 
 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa föreliggande förslag till avtal för kollektivtrafik i Västmanlands län 
 
_____ 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 52  Dnr: 2017.0070   015 
 

Räddningstjänsten i länet 
 
Styrelsen för VKL har låtit belysa två alternativa utvecklingsvägar för länets samverkan avseende 
räddningstjänsten i länet. Dessa är 
 

1. Hålla ihop länet, samverkan ska ske inom länet samt med några angränsande kommuner 
2.  Stödja nuvarande samverkansinriktningar 

 
VKL rekommenderar att kommunerna beslutar om alternativ 2, att stödja nuvarande samverkansinriktningar.  
  
 
BILAGA: 
Överenskommelse räddningstjänstsamverkan inom Västmanland 
 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 41 
Kommunstyrelsen 2019-09-04, § 66 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att förorda utredningens alternativ 2, att stödja nuvarande samverkansinriktningar 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att förorda utredningens alternativ 2, att stödja nuvarande samverkansinriktningar 
 

_____ 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 53  Dnr: 2017.0053   000 
 

Allmänna ordningsföreskrifter, revidering 
 

Kommunfullmäktige i Surahammar beslutade den 29 maj 2017 om revidering av Surahammars kommuns 
allmänna lokala ordningsföreskrifter. Föreskriften anmäldes därefter enligt lag till Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen har rätt att upphäva en kommuns lokala ordningsföreskrifter och Länsstyrelsen i Västmanlands 
Län har i beslut den 21 juni 2017 upphävt kommunfullmäktiges beslut om revidering av Surahammars kommuns 
allmänna lokala ordningsföreskrifter i den del det avser: 
 

• 11 § i sin helhet avseende förtäring av alkoholhaltiga drycker 

• 19 § i sin helhet avseende användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

• 4 § i de delar som åsyftar 11 § och 19 §  
 
En revidering av dessa paragrafer har gjorts, se bilagor. 
 
BILAGA: 
Tjänsteskrivelse, Revidering av Surahammars kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter efter Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsens beslut om upphävning 
Surahammars kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter i sin helhet efter revidering, inkl. kartbilagor 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-21 § 24 
Kommunstyrelsen 2017-05-15 § 41 
Kommunfullmäktige 2017-05-29 § 34 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 42 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 67 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till reviderade ordningsföreskrifter 
 
 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa förslag till reviderade ordningsföreskrifter 

_____ 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

KF § 54  Dnr: 2017.0071   000 
 

Avgift vid transport  
 
Bakgrund: 
Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar, i kommunens särskilda boendeformer och skall ansvara för att den avlidne 
transporteras till och förvaras i bårhus till dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar 
upphör när detta har skett. 
 
Uttag av avgift 
Kommunen har enligt bestämmelserna i 26 § Hälso- och sjukvårdslagen rätt att ta ut avgift i samband med 
omhändertagande av avlidna. Avgiften skall fastställas av kommunfullmäktige och får inte överstiga kommunens 
självkostnader. 
 
Den entreprenör som anlitas av kommunen för uppgiften, enligt nuvarande upphandlat avtal med (Fonus) skall 
således fakturera kommunen för transportkostnader av den döde.  
 
Detta gäller främst för de personer som inte har någon anhörig/godeman som kan ta över ansvaret för att ordna 
med begravningsbyrå till bårhus *Antalet uppskattas till ca 5–10 personer/år. 
I övriga fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören, 
utan att kommunen berörs. 
 
Avgift för transport av avlidna kan av kommunen tas ut av dödsboet i de fallen 
kommunen ansvarar för transporten  
 
Vid beslut om avgift debiterar kommunen därefter den faktiska summan av dödsboet. 
 

 Pris   

Transport o förvaring vardagar mån-fre 08.00-17.00 1645     

Transport o förvaring vardagar mån-fre kväll 17.00-24.00 2870   

Transport o förvaring vardagar måndag-fredag natt 24.00-

08.00 

2870   

Transport o förvaring lördag, söndag och övriga helgdagar 

från 

08.00 till (nästkommande vardag)) 08.00 2870 

  

 
 
Se för övrigt: 
Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 2005:52 ”Underlag för rutiner kring omhändertagande av 
avlidna”, gjort en redogörelse för hur lagstiftningen skall tolkas. 
 
Forts. sid 15 
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Forts.§ 54 
 

Beslutsgång 
Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 82 
Socialnämnden 2017-04-25, § 69 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 43 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 69 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna föreliggande förslag till avgift vid transport av avlidna 
 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna föreliggande förslag till avgift vid transport av avlidna 
 
_____ 
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 KF § 55  Dnr: 2017.0073   101 
 

Kommunhuset 
 
Surahammars kommunhus är ursprungligen uppfört 1951. År 1962 gjordes en tillbyggnad av den södra delen av 
kontorsbyggnaden. I kommunhuset arbetar ca 45 personer. Därutöver finns det sammanträdesrum som nyttjas 
för den politiska verksamheten, av ett antal olika föreningar samt de kommunala verksamheterna. 
 
Vissa ur personalen har påtalat att man upplever hälsobesvär när dom vistas i lokalerna, samt att man upplever 
att inomhustemperaturerna periodvis är höga sommartid samt låga vintertid.  
 
Med anledning av påtalade besvär genomfördes en konsultstudie under slutet av 2013. Den visade på 
omfattande brister i bland annat ventilation och golvytskikt.  
 
Kommunhuset är därutöver i stort behov av renovering av ytskikt. Att fortlöpande periodiskt underhåll och 
reparationer inte har skett i takt med förslitningen framgår av balansräkningen. Det bokförda värdet för 
kommunhuset uppgår till endast 359 000 kronor, frånsett reservelaggregatet.  
 
Nu föreligger ett förslag om renovering av kommunhuset, såväl av kontorsdelen som av tillbyggnaden som 
inrymmer sessionssalen. Förslaget innefattar primärt följande huvudpunkter. 
 
Kontorsdelen 

Reparation av ventilationssystemet, inkluderande kyld tilluft. 
Nya golvmaterial, allt gammalt material tas bort ner till betongen. 
Värmeavvisande åtgärder vid fönster. 
Nya kanaler för el- och datakablar 
Byte av gamla dörrar 
Renovering av ytskikt i övrigt 

 
Tillbyggnaden 
                   Reparation av ytskikt yttertak och ytterväggar. 
                   Inglasning av utrymmet under tillbyggnaden, ger utrymme för reception och flera arbetsytor. 
                   Nytt värmesystem. 
                   Ny ventilation. 
                   Renovering av ytskikt. 
 
En uppskattning är att ovanstående åtgärder inryms inom en kostnadsram på 15-18 mkr. Ombyggnadsperioden 
uppskattas till 2-3 år. Fördelen med ovan beskrivna projekt är att den innebär en renovering av en del av huset i 
taget, följaktligen uppstår inga kostnader för evakueringslösningar under ombyggnationen. 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 47 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 72 
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Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande- 

 
 

 

 
 

 

Forts. § 55 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att anslå 18 mkr i investeringsmedel för ombyggnation/renovering av kommunhuset 
 
 
I ärendet yttrade sig 
Tobias Nordlander (S) 
Chatarina Ståhl (S) 
Johanna Skottman (S) 
Yvonne Gmeiner (L) 
Johanna Olofsson (M) 
Erkki Visti (C) 
Lars-Göran Bärling (Kd) 
Stig Pettersson (Sd) 
 
 
 
Yrkande 
Erkki Visti (C) yrkar bifall till förslaget 
 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anslå 18 mkr i investeringsmedel för ombyggnation/renovering av kommunhuset 
 
_____ 
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 KF § 56   Dnr: 2017.0079   102 
 

Valkretsindelning för region Västmanland 

 
Region Västmanland är sedan 2006 indelad i två valkretsar vid val till regionfullmäktige: 
 
Östra valkretsen som omfattar Västerås och Sala kommun 
 
Västra valkretsen som omfattar kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, 
Skinnskatteberg samt Norberg. 
 
Enligt förändringar i vallagen behöver ett beslut fattas i regionen innan oktober om länet ska delas in i valkretsar. 
Annars stipulerar regelverket att regionen ska var en enda valkrets. Länets kommuner ges tillfälle att inkomma 
med yttrande över valkretsindelningen. 
 
Inför kommande val, 2018, föreslår regionens demokratiberedning ingen förändring av nuvarande 
valkretsindelning med två valkretsar. 
  
BILAGA: 
Förslag till valkretsindelning för region Västmanland 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 51 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 74 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att förorda att ingen förändring av nuvarande valkretsindelning med två valkretsar sker inför kommande val 
2018 
 
 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
att förorda att ingen förändring av nuvarande valkretsindelning med två valkretsar sker inför kommande val 
2018 

_____ 
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KF § 57   Dnr: 2017.0086   245 
 

Försäljning av mark 

Surahammarshus Förvaltnings AB har producerat bostäder på det område där Skogslundsskolan var belägen. 
Marken ägs dock av kommunen. I bilagda förslag till köpekontrakt regleras ägarförhållandena till aktuell mark.  
 

 
BILAGA 
Förslag till köpekontrakt 
 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 78 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta det föreliggande köpekontraktet 

 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta det föreliggande köpekontraktet 
 

_____ 
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KF § 58  Dnr: 2017.0085   101 
 

Ansökan om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
(KSFAB) 
 
Surahammars kommun är delägare i Förenade Småkommuners Försäkrings AB ( FSF AB ). På årsstämman den 
20 juni 2017 beslutades att påbörja en avveckling av detta bolag, och fr o m 1 januari 2018 kommer FSF AB inte 
att erbjuda kommunen någon försäkring. 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder försäkring till oförändrade villkor fr o m 1 januari 2018 till de 
delägare som har sina försäkringar placerade i FSF AB.  
 
Processen för delägarskap, för de som är intresserade, inleds under hösten 2018. Aktiekapitalet som ska betalas 
in till KSFAB är i förhållande till kommunens storlek och för Surahammars kommun är detta belopp ca 700 000 
kronor.  
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 79 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta erbjudandet om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) 
 
att förvärva 481 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 674 362 kronor 
 
att godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta erbjudandet om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) 
 
att förvärva 481 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 674 362 kronor 
 
att godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

_____ 
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KF § 59  Dnr: 2017.0082   245 

 
Försäljning av mark 

Det föreligger ett förslag till köpekontrakt mellan Surahammars kommun, och Mälarvillan Projektutveckling AB, 
ang. försäljning av fastigheterna Surahammar 9:343 och Surahammar 9:292. 

 
BILAGA 
Förslag till köpekontrakt 
 
 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 83 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta det föreliggande köpekontraktet  
 
 
 

I ärendet yttrade sig 
Yvonne Gmeiner (L) 
Johanna Olofsson (M) 
Erkki Visti (C) 
 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta det föreliggande köpekontraktet  

_____ 
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KF § 60  Dnr:  

 
Val 

Ett fyllnads val behöver göras som ersättare i Barn- och bildningsnämnden efter Chatarina Ståhl (S) som blev 
ordinarie ledamot i Barn- och bildningsnämnden 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
att utse Christina Waster Jansson till ersättare i Barn- och bildningsnämnden.                   

___ 
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KF § 61  Dnr: 2017.0019   000 
 

Interpellation 
 
Yvonne Gmeiner (L) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående projektet 
Attraktivt Företagsklimat med frågan: 
 
1.Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att det ska gå att skapa ett bra företagsklimat i kommunen om 
samarbetet med representanter från företagare i projektet Attraktivt Företagsklimat inte har fungerat 
 
 

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Nordlander (S) svarar på interpellationen muntligt och skriftligt 
 
 
 
BILAGA: 

Interpellation  
Interpellationssvar 
 
 
 

I ärendet yttrade sig 
Tobias Nordlander (S) 
Olle Thorell (S) 
Yvonne Gmeiner (L) 
Johanna Olofsson (M) 
Erkki Visti (C) 
Stig Pettersson (Sd) 
 
_____ 

 


