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Kommunfullmäktige 2006-09-18  

                                      

Plats och tid: Surahammars brandstation 
Måndag 2006-09-18, klockan 18.00 – 19.10      

Beslutande: Christina W Jansson (S) ordförande
Anders Tollin (S) 
Olle Thorell (S) 
Anders Rydell (S) 
Kerstin Nyhlén (S) 
Leif Carlberg (S) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
Richard With (S) 
Börje Ahlin (S) 
Juhani Poikkeus (S) 
Olle Jansson (S) 
Tomas Wallenbert (S) 
Hans Björkman (S) 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Marie Holmgren (Fp) 
Sven Sundström (Fp) 
Leif Rörström (M) 
Sten-Ira Olofsson (M) 
Inger Olofsson (M) 

Erkki Visti (C) 
Eva Björk (C) 
Karl-Gustav Smeds (C) 
Göran Wennberg (V) 
Zdenka Mardetko (V) 
Agneta Odehag (V) 
Marie Wennberg (V) 
Paul Arnström (V) 
Dan Haglund (Kd) 
Gunnar Åkerlund (Kd) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gillis Larsson (S) 
Monica Rydin (S) 
Yngve Ericson (S) 
Stig Höljer (S) 
Göran Fredriksson (S) 
 
Saga Laaksonen (M) ej tjänstg. 

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef 
Sabine Dahlstedt 

      
      
      

Utses att justera Anders Rydell Yvonne Gmeiner 

Justeringens  
plats och tid:  

Kommunkontoret, Surahammar 
Onsdag 2006-09-20, klockan 15.00      

Paragrafer: 66 - 70 

Underskrift Sekreterare ................................................................. 
  Sabine Dahlstedt 

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

Justerande ......................................................  ......................................................  
 Anders Rydell Yvonne Gmeiner 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-09-18  

KF § 66     Dnr 2006.134   118 
 
Plan för psykologisk beredskap 
 
I socialstyrelsens allmänna råd ”psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer” föreslås att en psykisk och social katastrofberedskap byggs upp i 
kommuner och landsting. Denna beredskap måste vara fast knuten till och helt samstämd 
med kommunens och landstingets övriga krisberedskap. 
   För kommunens del föreslås i råden att beredskapsgrupper för psykiskt och socialt 
omhändertagande (POSOM-grupp, stödgrupper) byggs upp. Dessa grupper skall kunna 
nyttjas vid stora olyckor och extraordinära händelser. 
   Även Surahammars kommun bör ha tillgång till en POSOM-grupp. Gruppen skall vara 
en resurs i kommunen med den huvudsakliga uppgiften att leda arbetet med psykiskt och 
socialt omhändertagande av människor som drabbas av olycka eller kris. 

 
POSOM-gruppen bör bestå av personer som har kunskap i ämnet och som arbetar i 
organisationer som kan beröras av insatser vid olyckor och kriser. Gruppen skall i sin tur 
ha tillgång till stödgrupper som har den direkta kontakten med den/de drabbade. 
Medlemmarna skall ha ett intresse för aktuella frågor och olika kompetenser som gör att 
gruppmedlemmarna kompletterar varandra och på sätt kan fullgöra uppgiften bra. 
 
Socialförvaltningen bör administrera stödgruppsorganisationen. IFO chefen är 
sammankallande. 
 
POSOM-gruppen skall bl.a.;  

• tillse att Surahammars kommun har en god och effektiv organisation avseende 
psykologisk beredskap och sociala stödinsatser vid olyckor och kriser 

• följa utvecklingen inom verksamhetsområdet samt årligen föreslå erforderliga ändringar i 
regelverk och organisation samt svara för att i verksamheten deltagande personal har 
erforderlig och adekvat utbildning. 

• rekrytera stödpersoner och organisera stödgrupper. 
• kontakta och svara för samordning av stödinsatser. 

 
BILAGA: Plan för psykologisk beredskap och sociala stödinsatser vid olyckor och kriser i 
Surahammars kommun 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-09-04, § 97 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta planen för psykologisk beredskap och sociala stödinsatser vid olyckor och kriser i 
Surahammars kommun. 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 

Kommunfullmäktige 2006-09-18  

KF § 67    Dnr 2006.149  889      
 

Tillfällig utökning av mottagandet av flyktingar 2006 
 

Kommunen har avtal med integrationsverket om mottagning av 40 flyktingar per år. 
Under tiden 2002 till 2006 har kommunen tagit emot 164 flyktingar varav ca 110 finns 
kvar i kommunen. Integrationsverket har efterfrågat om kommunen tillfälligt kan utöka 
antalet under 2006. Kommunen har tidigare svarat att den inte kan utöka mottagandet på 
grund av brist på lägenheter. Kommunen har tagit emot 44 anvisade flyktingar t.o.m. juni 
månad 2006 och det finns en viss tillgång till lägenheter. 31 av de mottagna under 2006 
bor i Ramnäs. Integrationsverket har gjort en ny muntlig förfrågan om utökad mottagning. 
Utökar kommunen mottagandet under 2006 så utökas det statliga stödet till kommunen 
med 20 000 kronor för varje flykting som tas emot under 2006. Efter diskussion med 
Integrationsverket föreslår chefen för skola-omsorg att ett tillfälligt avtal om att mottaga 
50 flyktingar under 2006. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-09-04, § 100 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta emot  50 flyktingar under 2006. Detta under förutsättning av att kommunen sluter 
ett tillfälligt avtal med Integrationsverket. 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-09-18  

KF § 68    Dnr 2006.145   881      
 

Medborgarförslag om ett ”skate-, cykel- och inlineställe” 
 
Lukas Lindgren, Surahammar, har inlämnat ett medborgarförslag beträffande en plats där 
man kan åka skateboard, cykel och inlines.  
 
BILAGA: Medborgarförslag 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna ärendet till Kultur- Fritid- och Turismnämnden för beredning. 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-09-18  

KF § 69   Dnr 2006.070  111 
 
Begäran om entledigande från kommunala uppdrag 
 
Per-Erik Lundberg (S) har begärt entledigande från sina uppdrag som ordförande i 
Barn- och Ungdomsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i Kolbäcksådalens gymnasieförbund samt ersättare i 
Arbetsmarknadsnämnden.  
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja Per-Erik Lundberg (S) entledigande från sina uppdrag som ordförande i 
Barn- och Ungdomsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i Kolbäcksådalens gymnasieförbund samt ersättare i 
Arbetsmarknadsnämnden.  
 
 
_____ 
 

 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2006-09-18  

KF § 70   Dnr 2006.021  111 
 
Val av ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden samt ersättare i 
kommunstyrelsen 
 
Föreligger förslag att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ordförande i Barn- och 
ungdomsnämnden samt Börje Ahlin (S), till ersättare i kommunstyrelsen. Båda 
ersätter Per-Erik Lundberg (S). 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Britt-Inger Fröberg (S) till ordförande i Barn- och ungdomsnämnden samt 
Börje Ahlin (S) till ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 


	Tjänstgörande ersättare 
	Saga Laaksonen (M) ej tjänstg. 

