
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Sida
2008-01-14 1 (20)

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar
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Leif Carlberg (S)
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Kurt Haraldsson, Verksamhetschef
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Ej tjänstgörande ersättare
Börje Ahlin (S)
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Onsdag den 16 januari 2008, klockan 15.00
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ks § 1 Dnr 2008.5   042

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.

 .

Förslag
Anders Tollin (S),  föreslår kommunstyrelsen att godkänna likviditetsrapporten

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten

_____
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Ks § 2 Dnr 2007.229 000

Coompanion i Västmanland, ansökan om anslag

Coompanion i Västmanland har som uppdrag att starta och stötta kooperativa företag. De har också ett
uppdrag att främja och stötta företagandet inom den sociala ekonomin.

Coompanion i Västmanland ansöker om stöd till verksamheten från bl a Surahammars kommun med
1,50 kr / invånare för 2008 års verksamhet.

För verksamhetsåret 2007 avslog Surahammars kommun ansökan om bidrag.

BILAGA: Ansökan om anslag.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 2

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om bidrag för 2008.

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan om bidrag för Coompanion i Västmanland för 2008

_____
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Ks § 3 Dnr 2007.228  000

Huskatten, ansökan om bidrag

Föreningen ”Djurskyddet Västerås, Huskatten” är en förening vars främsta uppgift är att ta hand om hemlösa
och övergivna katter i Västerås.

Föreningen erbjuder sig att ta hand om katter även från Surahammar. Detta under förutsättning att
Surahammars kommun ger ett bidrag med 50 000 kr/år.

BILAGA:  Ansökan om Driftsbidrag

Christina Waster Jansson yrkar bifall

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 3

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om driftbidrag

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan om driftbidrag för föreningen ”Djurskyddet Västerås, Huskatten”

_____
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Ks § 4 Dnr 2007.104   011

Västmanlands Lokaltrafik, förslag till konsortial- samt uppdragsavtal

Förslag till konsortial- samt uppdragsavtal för Västmanlands Lokaltrafik för perioden 2008-2010 föreligger.
Avtalen ersätter tidigare konsortialavtal vars löptid började 2001.

En principiellt viktig skillnad mot tidigare är modellen för underskottsfördelning mellan huvudmännen.
Underskotten från stomtrafiken, trafikrelationer mellan huvudorter i länet, faller till 100 % på landstinget.
Underskotten från lokaltrafiken faller på den kommun inom vilken trafiken bedrivs.

BILAGA: Förslag till konsortialavtal
Förslag till uppdragsavtal

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 4

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att rekommendera kommunfullmäktige att anta föreliggande
förslag till konsortial- samt uppdragsavtal.

Kommunstyrelsen beslutar

att rekommendera kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till konsortial-samt uppdragsavtal för
Västmanlands Lokaltrafik

_____
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Ks § 5 Dnr 2007.236   840

Ekomuseum Bergslagen

Surahammars kommun har upphört att vara aktiv medlem i Stiftelsen Ekomuseum, enligt beslut i
Kommunfullmäktige. Under åren 2006 samt 2007 har Surahammars kommun köpt vissa tjänster, bl a
exponering på Ekomuseums hemsida för ett belopp uppgående till 45 000 kr/år.

I skrivelse från Stiftelsen Ekomuseum uttrycker de en önskan om att Surahammars kommun åter blir aktiv
medlem, årlig avgift för detta skulle för år 2008 vara 128 000 kronor.

BILAGA: Brev från Stiftelsen Ekomuseum
Avgiftstablå

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 5

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Surahammars kommun ej skall ompröva tidigare beslut.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Surahammars kommun ej betalar årlig avgift för år 2008.

Kommunstyrelsen beslutar

att Surahammars kommun ej skall ompröva tidigare beslut.

 att Surahammars kommun ej betalar årlig avgift för år 2008.

_____
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Ks §  6 Dnr 2007.225  000

FLF, ansökan om bidrag

FLF – landsbygdshandelns främjande- arbetar med att ge stöd till att utveckla dagligvarubutiker på
landsbygden. Målgruppen är butiker som är ”sista butiken på orten”. I Surahammars kommun faller
dagligvarubutikerna i Virbso samt Ramnäs under denna definition.

FLF ansöker om kommunal medfinansiering med 10 000 kr/butik för hela projekttiden, november 2007 tom
dec 2009. För Surahammars kommun innebär det 20 000 kronor.

BILAGA: Förslag till fortsatta insatser samt Projektplan

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 6

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om kommunal medfinansiering.

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå FLF:s ansökan om kommunal medfinansiering.

_____
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Ks § 7 Dnr 2008.6   021

Idrottslyftet

Surahammars kommun och Västmanlands Idrottsförbund har haft diskussioner kring hur Idrottslyftet skall
kunna tillämpas på kommunal nivå. Idrottslyftet är benämningen på de 500 miljoner kronor som
Riksidrottsförbundet har tilldelats för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet.

Västmanlands Idrottsförbund har erhållit 3 154 000 kronor ur Idrottslyftet. Dessa är ämnade till att satsas dels
på samverkan idrottsföreningar/skolan dels på tillgängligheten till anläggningar och aktivitetsytor.

Västmanlands Idrottsförbund föreslår Surahammars kommun att med utgångspunkt från Idrottslyftet teckna
ett ömsesidigt viljeinriktningsavtal.

BILAGA: Förslag till avtal

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, §7

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna viljeinriktningsavtal enligt bilaga.

I ärendet yttrade sig
Leif Rörström (M)
Anders Rydell (S)
Britt-Inger Fröberg (S)

Kommunstyrelsen beslutar

att teckna viljeinriktningsavtal mellan Surahammars kommun och Västmanlands Idrottsförbund

_____
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Ks § 8 Dnr 2007.235. 015

Kommunal ledningsplats

I gällande lagstiftning om kommuners ansvar vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
framgår att nödvändiga förberedelser skall vidtas. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna
ledningsplaster för kommunledningen.

KBM har tillsammans med kommunala representanter gått igenom nuläge och vad som behöver utvecklas för
att skapa en ledningsplats som är tillfyllest. Som ett resultat av denna genomgång har KBM tillställt
kommunen bilagda förslag.

Förslaget från KBM kostnadsberäknas till 1 954 000 kronor, varav de stora posterna är reservkraft samt
byggåtgärder vid serverrum. KBM anger preliminärt att statsbidrag kan erhållas med 977 000 kronor dvs med
50 %.

Av de återstående investeringsbehoven på 977 000 kronor föreligger finansiering med 500 000 kronor, genom
tidigare investeringsbudgetbeslut. Återstår att finansiera genom investeringsbudget är 477 000 kronor.

BILAGA: Kommunal ledningsplats, skrivelse från krisberedskapsmyndigheten.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 8

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslagna åtgärder i skrivelsen genomförs

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att återstående finansiering skall beaktas i
investeringsbudgeten för år 2008

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslagna åtgärder i skrivelsen genomförs

att återstående finansiering skall beaktas i investeringsbudgeten för år 2008

_____
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Ks § 9 Dnr 2007.179. 005

Lekmannarevisorernas granskningskompetens, medborgarförslag

Östen Mård i Surahammar har lämnat in ett medborgarförslag rörande lekmannarevisorernas
granskningskompetens. Av medborgarförslaget framgår att det främst är lekmannarevisionen i de kommunala
bolagen som avses.

Östen Mård yrkar, mot bakgrund av redogörelse i medborgarförslaget, ”att fullmäktige beslutar att höja
kompetensen markant hos de förtroendevalda revisorerna”.

I förslag till svar föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

BILAGA: Medborgarförslag, lekmannarevisorernas granskningskompetens.
                  Svar på medborgarförslag rörande lekmannarevisorernas granskningskompetens.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 9

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att rekommendera kommunfullmäktige att avslå yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar

att rekommendera kommunfullmäktige att avslå yrkandet

_____
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Ks § 10 Dnr 2007.242. 000

Surahammars IP

Surahammars FK fyller 80 år under 2009. Till jubileumsåret önskar föreningen att kommunen dels renoverar
Surahammars IP dels anlägger en konstgräsplan med belysning.

BILAGA: Skrivelse från Surahammars FK med bilaga.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 10

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka skrivelsen för beredning till Arenagruppen.

I ärendet yttrade sig
Leif Rörström (M)
Göran Wennberg (V)

Kommunstyrelsen beslutar

att skicka skrivelsen från Surahammars FK till Arenagruppen för beredning.

_____
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Ks  § 11 Dnr 2008.7   045

Borgensåtagande

Kommunens ramborgen till Kolbäcksådalens gymnasieförbund uppgår för närvarande till 50% av 33 miljoner
kronor. Förbundet har vid utgången av år 2006 redovisat ett underskott med 9 miljoner kronor, och därmed
förbrukat hela sitt eget kapital.
Prognosen för 2007 visar ett ännu större underskott. Förbundet arbetar för närvarande med ett
omstruktureringsprogram som omsluter cirka 10 miljoner kronor.
Effekterna av programmet kommer successivt och tydligt genomslag kan fås tidigast under år 2008. Utöver
anpassningsprogrammet kvarstår obalansproblem som huvudmännen i samverkan med förbundet måste klara
ut.
För att undvika akuta likviditetsproblem behöver förbundet "påfyllnad i kassan" med 10 miljoner kronor till
totalt 43 miljoner kronor varav Surahammars del utgör 50% och Hallstahammars kommun 50%.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-21, § 11

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att rekommendera kommunfullmäktige att utöka
borgensåtagandet enligt förslag ovan.

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Leif Carlberg (S)
Anders Rydell (S)

Kommunstyrelsen beslutar

att rekommendera kommunfullmäktige att utöka borgensåtagandet enligt förslag ovan.

_____
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Ks  § 12 Dnr 2008.8   003, 2008.9   003
     2008.10   003, 2008.11   003
     2008. 12   003

Arbetsordningar och reglementen, revidering

På kommunfullmäktiges möte i december 2007 (KF § 74/2007) beslöts om delvis förändrad inriktning av
kommunens arbete för ökad medborgardialog. Ett delbeslut var att arbetsordningen för kommunfullmäktige
samt reglementena för nämnderna inkluderande kommunstyrelsen skulle revideras i anledning av den ändrade
inriktningen av arbetet.

Föreligger förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige samt nämnderna.

BILAGA: Arbetsordning för kommunfullmäktige, reviderad 2008-01-28.
                 Reglemente för kommunstyrelsen, reviderad 2008-01-28.
                 Reglemente för barn- och bildningsnämnden, reviderad 2008-01-28.
                 Reglemente för bygg- och miljönämnden, reviderad 2008-01-28.
                 Reglemente för socialnämnden, reviderad 2008-01-28.

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunfullmäktige

att besluta godkänna reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige per 2008-01-28,
att besluta godkänna reviderat reglemente för Kommunstyrelsen per 2008-01-28,
att besluta godkänna reviderat reglemente för Barn- och Bildningsnämnden per 2008-01-28,
att besluta godkänna reviderat reglemente för Bygg- och Miljönämnden per 2008-01-28,
att besluta godkänna reviderat reglemente för Socialnämnden per 2008-01-28.

Kommunstyrelsen beslutar

att rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige per 2008-01-28,

att godkänna reviderat reglemente för Kommunstyrelsen per 2008-01-28,

att godkänna reviderat reglemente för Barn- och Bildningsnämnden per 2008-01-28,

att godkänna reviderat reglemente för Bygg- och Miljönämnden per 2008-01-28,

att  godkänna reviderat reglemente för Socialnämnden per 2008-01-28.

____
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Ks  § 13 Dnr 2008.18   000

Val av ombud och ersättare till FSF AB

Surahammars kommun har efter beslut i kommunfullmäktige gått in som delägare i FSF AB. Föreligger val av
röstombud samt en ersättare till FSF AB åren 2008-2010.

Förslag
Anders Tollin (S) föreslås som röstombud och Leif Carlberg (S) till ersättare i FSF AB under perioden
2008-2010.

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Anders Tollin (S) till röstombud och Leif Carlberg (S) till ersättare i FSF AB under perioden
2008-2010.

_____
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Ks  § 14 Dnr 2007.5   000

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Inom ramen för VKL har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag till projektbeskrivning för implementering av ett
vård- och omsorgscollege (VOC) i Västmanland. Representanter från samtliga skolhuvudmän, inklusive
Kolbäcksådalens, har deltagit i utredningen.

Styrelsen för VKL rekommenderar länets kommuner och landsting att finansiera och delta i framtagandet av
VOC. Länets kommuner rekommenderas bidra med 1,70 kr / invånare till finansiering av projektledning.

BILAGA:  Missiv och protokollsutdrag, VKL.
                  Projektbeskrivning VOC

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att delta i framtagandet av Vård- och Omsorgscollege, enligt projektbeskrivningen,
att anslå medel motsvarande 1,70 kr/invånare, under förutsättning av att övriga parter också delfinansierar
enligt kalkyl i protokollsutdraget, för finansiering av projektledning.

Kommunstyrelsen beslutar

att delta i framtagandet av Vård- och Omsorgscollege, enligt projektbeskrivningen

att anslå medel motsvarande 1,70 kr/invånare, under förutsättning av att övriga parter delfinansierar enligt
kalkyl i protokollsutdraget, för finansiering av projektledning.

_____
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Ks  § 15 Dnr 2008.13   000

Wirsbo Ryttarförening

Wirsbo ryttarförening har fastslagit att ridskolan måste utvecklas för att få en långsiktigt stabil verksamhet.
För detta ändamål har man definierat ett antal satsningsområden som ska generera ytterligare intäkter.

För att lyckas med denna satsning måste föreningen initialt öka sina kostnader. Man har därför vänt sig till
Surahammars kommun och ett antal potentiella sponsorer för att få stöd för sin satsning.

Wirsbo Ryttarförening har under de senaste åren fått ett årligt driftsbidrag, efter beslut i barn- och
bildningsnämnden, med 190 000 kr/år.

I diskussioner med föreningen har förslagits att de under åren 2008, 2009 samt 2010 skall få ett belopp med
75 000 kr/år, utöver det bidrag som bestäms i de årliga driftsbudgetarna av barn- och bildningsnämnden. Åren
2011-2015 skall det årliga ordinarie driftsbidraget, som bestäms av barn- och bildningsnämnden, reduceras
med 45 000 kr/år.

BILAGA:  Överenskommelse med Wirsbo Ryttarförening

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen uppgörelse med Wirsbo Ryttarförening.

I ärendet yttrade sig
Anders Rydell (S)
Leif Carlberg (S)
Erkki Visti (C)

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreslagen uppgörelse med Wirsbo Ryttarförening

_____
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Ks  § 16 Dnr 2008.14   245

Avtal om fastighetsreglering

HTM Försäljnings AB, Enbärsvägen 14 önskar köpa mark av kommunen som är belägen i anslutning till
nuvarande fastighet. Försäljningen genomförs genom att en fastighetsreglering genomförs.

BILAGA:  Avtal om fastighetsreglering

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagda avtal om fastighetsreglering.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda avtal om fastighetsreglering.

_____
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Ks  § 17 Dnr 2007.15   252

Köp av fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343 ( fd Syfabriken, Dalavägen)

Föreligger förslag till köpekontrakt beträffande fastigheterna Surahammar 9:292 samt 9:343. Fastigheterna är
belägna vid Dalavägen i Surahammar. En av fastigheterna är obebyggd och på den andra finns en äldre
industribyggnad, lokalt kallad för ”gamla syfabriken”.

Säljare är ett konkursbo. Frågan om köp aktuella fastigheter beslutades av kommunfullmäktige redan i april
2006, men kunde då inte genomföras pga motparten.

BILAGA:  Köpekontrakt

Förslag

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta godkänna bilagda köpekontrakt avseende
fastigheterna Surahammar 9:292 samt 9:343.

I ärendet yttrade sig
Anders Rydell (S)

Kommunstyrelsen beslutar

att rekommenderar kommunfullmäktige att besluta godkänna bilagda köpekontrakt avseende fastigheterna
Surahammar 9:292 samt 9:343.

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Sida
2008-01-14 19 (20)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ks  § 18 Dnr: 2008.16   000

Meddelanden

Kungörelse- Miljömål ansökan från Surahammars Bruks AB om tillstånd och lagligförklaring
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner ochLandstig
om viss ersättning inom folkhälsoområdet för år 2008-01-14
Kungörelse – Detaljplan för Virsbo 2:73, Jägargatan- Enebbavägen
Ekonomisk redovisning av projekt med Dnr: B3.4-0481/2006
Regeringskansliet – Promemoria om vårdnadssbidrag – familjepolitisk reform
Mälardalens Brand – och Räddningsförbund – Sammanträdes protokoll
Brandmännens Riksförbund – Konfliktvarsel
Regeringskansliet, Näringsdepartementet – Avskrivning av ärende
Sveriges Kommuner och Landsting – Höjning av omkostnadsersättningen till uppdragstagare i
rekommendation för år 2008-01-14
Svenska Kommittén mot antisemitism – Inbjydan till seminarium om Sverigedemokraterna och andra
extremnationalistiska rörelser.
Västmanlands Samtrafikförbund – Protokoll

Förslag
Anders Tollin (S), föreslår kommunstyrelsen att lägga meddelandena till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna.

_____
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ks  § 19  Dnr: 2008.17   000

Delegationsbeslut

47 st avseende anställningar

Förslag
Anders Tollin (S), föreslår kommunstyrelsen att lägga delegationsbesluten  till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_____


