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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

                                      

Plats och tid: Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2006-04-10, klockan 13.00-14.50 
     

Beslutande: Anders Tollin (S) ordförande 
Christina W Jansson (S)  
Anders Rydell (S)  
Göran Wennberg (V) 
Kerstin Hellman (Fp) 
Leif Carlberg (S) Tjg ersättare 

 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Övriga deltagande Frank Pfeiler, kanslichef 
Petri Luttinen, ekonomichef 
Lisbet B Hedmark personalchef 
Vanja Pettersson, sekreterare 

 
      
      
      

Utses att justera Kerstin Hellman       

Justeringens  
plats och tid:  

Kommunkontoret, Surahammar 
Onsdag 2006-04-12, klockan15.00 
      

Paragrafer: 57-70 

Underskrift Sekreterare ................................................................. 
  Vanja Pettersson      

 Ordförande................................................................. 
  Anders Tollin 

Justerande ......................................................  ......................................................  
 Kerstin Hellman       

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 57   Dnr 2006.007   004 
 
Likviditetsrapport 
 
I enlighet med vad som föreskrivs i Koncernfinanser i Surahammars kommun skall 
kommunstyrelsen månatligen få en rapport om kommunkoncernens finansiella status. 
Ekonomichef Petri Luttinen redogör för likviditetsrapporten 
 
BILAGA: Likviditetsrapport 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 52 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga rapporten till handlingarna 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 58   Dnr 2006.069   004 
 
Årsredovisning för år 2005 
 
Ekonomichef Petri Luttinen redogör för förslaget till årsredovisning år 2005. 
 
BILAGA: Årsredovisning år 2005 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 53 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att godkänna årsredovisningen för år 2005. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 59    Dnr 2006.065   004 
 
Surahammars KommunalTeknik AB, ansökan om kommunal borgen 
 
Surahammars KommunalTeknik AB ansöker om kommunal borgen på 5,0 miljoner 
koronor för nedanstående investeringar år 2006. 
 
Nya rensgaller och renstvättar vid reningsverket 
Nytt VA-nät  vid exploateringsområde Timmervägen 
Ny produktionsbrunn vid vattenverket 
Ny roster ångpannan. 
 
Den totala investeringskostnaden är beräknad till 7,4 miljoner kronor. Upplåning behöver 
ske med 5,0 miljoner kronor. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll  2006-03-23, § 54 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att bevilja Surahammars KommunalTeknik AB borgen på 5,0 miljoner kronor. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 60   Dnr 2006.025   221 
 
Detaljplan för Surahammar 10:165, Handelsträdgården (Ekängen) Etapp III 
 
Planens idé och syfte är att göra det möjligt att förändra markens användning inom det 
område som tidigare använts som handelsträdgård. Bostäder i form av fem enbostadshus 
med rymliga tomter föreslås i planen. 
Detaljplaneförslaget avses att handläggas som enkelt planförfarande. 
 
Planen har varit ute på samråd och är nu klar för antagande. 
Plan bygg Miljönämnden har behandlat planet på sitt sammanträde 2006-03-20 och 
beslutat att godkänna densamma. 
 
BILAGA: Antagandehandling 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 55 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att anta detaljplan etapp III för Surahammar 10:165, Handelsträdgården. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 61   Dnr 2006.066   221 
 
Fördjupad översiktsplan för Ramnäs tätort 
 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ramnäs tät ort har varit utställt enligt PBL 
4 kap 6 §  under tiden 2005-11-14—2006-01-16. 
 
Plan, Bygg Miljönämnden har behandlat översiktsplanen på sitt sammanträde 2006-03-
20 och beslutat att godkänna den samt överlämna den till kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
BILAGA: Fördjupad översiktsplan  
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 56. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att anta fördjupad översiktsplan för Ramnäs tätort. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 62    Dnr 2006.027   110 
 
Integrationsverket, framställan om tillfällig överenskommelse 
 
Kommunen har en befintlig överenskommelse med integrationsverket om mottagande av 
flyktingar. I tillägg till denna överenskommelse önskar integrationsverket teckna en 
tillfällig och särskild överenskommelse om introduktionsplatser för år 2006. Bakgrunden 
är att med anledning av ny lagstiftning i november 2005 kommer betydligt fler 
asylsökande att få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år. Detta ställer krav på flera platser 
i kommunerna. 
 
BILAGA: Skrivelse från Integrationsverket. 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-01-30 att överlämna ärendet till 
socialnämnden för yttrande. 
Socialnämnden har 2006-03-07, § 26 behandlat ärendet och beslutat föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
att då brist på lägenheter råder, inte ta emot fler flyktingar utöver det antal som finns i 
tidigare avtal. 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 57 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att ej ta emot fler flyktingar utöver det antal som finns i tidigare avtal 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks  § 63    Dnr 2005.187   000 
 
Medborgarmotion angående villatomter i Virsbo 
 
Inge Larsson, Virsbo har inlämnat en medborgarmotion angående villatomter i Virsbo. 
 
BILAGA: Motion 
                  Svar på motionen 
 
Plan, Bygg Miljönämnden har behandlat motionen på sitt sammanträde 2006-03-20 och  
beslutat godkänna förslaget till svar. 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 60 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 64   Dnr 2005.168   000 
 
Medborgarmotion angående motionsrätten mm 
 
Marketta Rehn, Surahammar har inlämnat en medborgarmotion angående 
kommuninvånarnas rätt att inlämna motioner till kommunfullmäktige m m. 
 
BILAGA: Motion 
                  Svar på motionen 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 61. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

 Ks § 65   Dnr 2005.176   111   
 
Medborgarmotion angående lokal folkomröstning om kommunal verksamhet 
 
Östen Mård, Surahammar har inlämnat en medborgarmotion angående lokal 
folkomröstning om kommunal verksamhet. 
 
BILAGA: Motion 
                  Svar på motion 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27 § 50 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23 § 62 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 66   Dnr 2006.050   000 
 
Medborgares yrkan om lokal folkomröstning den 17 september 2006 om att driva 
all verksamhet i kommunal regi 
 
En namninsamlingslista har inlämnats med yrkande om lokal folkomröstning den 17 
september 2006 i Surahammars kommun. Yrkandet är att all  kommunal verksamheten 
ska drivas i kommunal regi och att denna fråga avgörs i lokalfolkomröstning. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att ej genomföra lokal folkomröstning. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 67   Dnr 2006.067   005 
 
Upphandling matproduktion 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige har upphandling av matproduktion genomförts. I 
bilagda pm redogörs för fakta och resultat av upphandlingen. 
 
BILAGA: PM över matupphandling. 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 63 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att avbryta upphandlingen. 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 68   Dnr 2006.068   000 
 
Ej färdigberedda medborgarförslag 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (29a §) skall kommunstyrelsen två gånger om 
året redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Detta skall göras på fullmäktiges 
sammanträden i april samt oktober.  
 
Aktuella medborgarförslag som ej är färdigberedda vid april månads kommunfullmäktige 
är följande. 
 
Medborgarförslag gällande barnomsorgsavgifter  
Medborgarförslag angående informationstavla vid norra infarten 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-03-23, § 64 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 69   Dnr 2006.015   000 
 
Meddelande 
 
Ekomuseum Bergslagen, protokoll 2006-02-17 
Mälardalsrådets Kulturutskott, protokoll 2006-02-17 
VKL, avisering om kommunbidrag till FoU 
Västmanlands Lokaltrafik, kallelse bolagsstämma 
MBR, protokoll 2006-02-07 
Landstinget, Gemensamma nämnden, verksamhetsberättelse  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-10  

Ks § 70   Dnr 2006.014   000 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
37 st avseende anställning 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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