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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

                                      

Plats och tid: Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2006-10-30, klockan 13.00 – 14.30 
     

Beslutande: Anders Tollin (S) ordförande 
Olle Thorell (S) 
Christina W Jansson (S) 
Anders Rydell (S) 
Göran Wennberg (V) 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Leif Rörström (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Leif Carlberg (S)  
Dan Haglund (Kd)  
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Britt-Inger Fröberg (S) 
      
      
 
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Övriga deltagande Frank Pfeiler, kanslichef 
Lisbet B Hedmark, personalchef  
Petri Luttinen, ekonomichef 
Petra Walls, ekonom 

Sabine Dahlstedt       
      

Utses att justera Anders Rydell       

Justeringens  
plats och tid:  

Kommunkontoret, Surahammar 
Tisdag 2006-10-31 klockan15.00 
      

Paragrafer: 119 - 130 

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

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

Justerande ......................................................  ......................................................  
 Anders Rydell       

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 119    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 

 
 
 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna likviditetsrapporten. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 120     Dnr 2006.172   041 
 
Budget för kommunstyrelsen 2007 
 
Ekonomichef Petri Luttinen redogör för förslaget till budget för kommunstyrelsens 
verksamheter 2007. 

 
BILAGA: Kommunstyrelsens budgetförslag 2007 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta föreliggande budgetförslag.  
 
 
_____ 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 121    Dnr 2006.173   000     
 
 
Fastställande av skattesats för år 2007 
 
Föreligger förslag att skattesatsen för år 2007 skall fastställas till 22:19, det vill säga 
oförändrad. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att skattesatsen för år 2007 fastställs till 22:19. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 122    Dnr 2006.174   000     
 
Sammanträdesdagar år 2007, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till sammanträden  
 
 
Ks Au Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
 
2/1 tisdag   15/1    29/1 
29/1   12/2    26/2 
26/2   12/3    26/3  
26/3    10/4 tisdag   23/4 
23/4   7/5    21/5 
21/5   4/6    18/6 
23/7   6/8    20/8 
20/8   3/9    17/9 
17/9   1/10    15/10 
15/10   29/10    12/11 
12/11   26/11    10/12 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott börjar klockan 8:00, 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 13.00 samt 
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 om ej annat anges. 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar för 2007. 
 
 
_____ 

    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 123    Dnr 2006.175   002     
 
Tillståndsansvarig för heta arbeten 

 
Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) och Försäkringsbolagen har gemensamt skapat 
ett regelverk för s k ”heta arbeten”. Med heta arbeten avses alla typer av arbeten som kan 
innebära förhöjd risk för brand (t ex svetsarbeten, vissa takarbeten mm). 

 
Regelverket innebär att en tillståndsansvarig ska utses av den som ämnar bedriva heta 
arbeten. Eftersom kommunen är en stor beställare av heta arbeten är det kommunens 
uppgift att utse tillståndsansvarig.  

 
Förslag är att till Surahammars kommuns tillståndsansvarig för heta arbeten utse Ulf 
Wilson. Vidare föreslås att Ulf Wilson vid frånvaro får delegera tillståndsansvaret till 
Conny Johansson. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Ulf Wilson till tillståndsansvarig för heta arbeten i kommunen samt  
 
att Ulf Wilson vid frånvaro får delegera tillståndsansvaret till Conny Johansson. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 124    Dnr 2006.164   007 
 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten 2006 
 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den 
ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Surahammars kommuns delårsrapport per 
2005-08-31. En översiktlig granskning är väsentligen begränsad och inriktad på analys 
och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad 
revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå 
ekonomisk balans år 2006. 
 
Revisorerna bedömer att; 

 Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen, 

 Resultatet i delårsrapporten är i stor förenligt med målen för den ekonomiska 
förvaltningen.  

 
BILAGA: Revisionsrapporten jan-aug 2006 
  Delårsrapport och prognos, Surahammars kommun 2006-08  
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med beaktande av gjorda noteringar lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 125    Dnr 2006.158   880 
 
Skrivelse beträffande Ekomuseum Bergslagen 
 
Fem föreningar i Surahammars kommun har inkommit med en skrivelse rörande 
kommunens engagemang i Ekomuseum Bergslagen. 
 
BILAGA: Brevet från föreningarna 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga skrivelsen till handlingarna, 
 
att under år 2007 genomföra en genomlysning av kommunens engagemang i olika 
samarbetskonstallationer rörande turismfrågor.  
 
 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 126    Dnr 2006.170   211 
 
Detaljplan Surahammar 9:722, Östra Källberget, samrådsremiss 
 
Planens syfte är att justera och komplettera gällande detaljplan med ny infart från 
Dalavägen för att göra det möjligt att bygga ca. tjugofem småhus i området.  
 
Samrådstiden löper under tiden 2006-10-16 till och med 2006-11-06. 
Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Plan, Bygg och Miljö senast den 6 november 
2006. 
 
BILAGA: Förslag till detaljplan för del av Surahammar 9:722, Östra Källberget med en 
  genomförandebeskrivning och en 
  karta över området. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte ha några erinringar mot detaljplanen för Surahammar 9:722, Östra Källberget. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 127    Dnr 2006.171   106 
 
Reviderade reglementen för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet och 
andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i länet 
 
En översyn av såväl reglemente som samverkansavtal för gemensamma nämnden har 
gjorts med anledning av ändrad organisation för FoU Västmanland och överföringen av 
Heby kommun till Uppsala län. Med anledning att Heby kommun övergår till Uppsala 
län minskar landtinget sina ledamöter och ersättare i nämnden från sex till fem 
ledamöter/ersättare. 
 
BILAGA: Reglemente 

Samverkansavtal 
 
Gemensamma nämnden beslutar 
 
att rekommendera landstinget och kommunerna att i respektive fullmäktige godkänna 
föreliggande förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal för Gemensamma 
nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor att gälla f o m  
2007-01-01.  
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till nytt reglemente för gemensamma nämnden 
 
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal för gemensamma nämnden   
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 128    Dnr 2006.176   700     
 
Rapport om gynnande beslut om särskilt boende som ej verkställts inom tre 
månader 

 
Riksdagen beslutade den 30 maj att socialnämnden varje kvartal skall rapportera alla 
gynnande beslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 § som ej verkställts inom tre månader. 
Rapporteringen skall ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. Till fullmäktige skall socialnämnden lämna en statistikrapport och 
personerna skall vara avidentifierade. Länsrätten kan, efter anmälan från länsstyrelsen, 
fastsälla en sanktionsavgift för kommuner som inte verkställer beslut inom skälig tid. 
 
Socialnämnden anmäler tre beslut om särskilt boende som inte verkställts den 30 
september 2006 trots att det gått tre månader sedan beslutet togs. I samtliga tre fall har 
personen erbjudits lämpligt boende men avböjt erbjudandet. Se sammanställningen i 
tabellen nedan. 
 
Beslut ej verkställd inom 3 månader 060930 
Besluts datum Beslut Namn Kommentar 
2006-02-13 SÄBO X Erbjuden plats. Tackat nej. 
   Erbjuds ny plats i oktober 06. 
2006-06-19 SÄBO X Erbjuden plats. Tackat nej. 
2006-06-30 SÄBO X Erbjuden plats. Tackat nej. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporten. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 

Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 129    Dnr 2006.015   000 
 

Meddelande 
 
Protokoll – MBR 
Protokollsutdrag - MBR 
Revisorerna i MBRs räddningsförbund – Utlåtande avseende delårsrapport 2006 
Sammanträdesplan för styrelse och beredningar för år 2007 
Protokoll – Västmanlands Samtrafikförbund 
Inbjudan till konferens (SKL) ”Mål och riktlinjer för verksamheten – Men hur?” 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma - Aktieägarna i Västmanlands Lokaltrafik AB  

 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 

____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-30  

KS § 130    Dnr 2006.014   000 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
14 st avseende anställning 
 

 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
_____ 

 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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