
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Sida
2009-08-10 1 (14)

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 10 augusti 2009, klockan 13.00 – 14.50

Beslutande Anders Tollin (S) Ordförande
Leif Carlberg (S)
Christina Waster Jansson (S)
Anders Rydell (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Britt-Inger Fröberg (S)
GöranWennberg (V)
Leif Rörström (M)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Erkki Visti (C)
Börje Ahlin (S) tjg.ersättare

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef
Marie Andersson, Assistent
Lisbet Berg Hedmark, Personalchef
Kurt Haraldsson, Verksamhetschef
Maria Nilsson, Ekonom § 61
Christina Sandin, Ekonom § 61

Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Anders Rydell

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag den12 augusti 2009, klockan 15.00

Paragrafer 60-71

Underskrifter Sekreterare ............................................................................
Marie Andersson

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

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

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-08-12 – 2009-09-02
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Ks § 60

Likviditetsrapport

I enlighet med vad som föreskrivs skall kommunstyrelsen månatligen få  rapport om kommunkoncernens
finansiella status enligt fastställd plan

Likviditetsrapport per 2009-07-31 presenterades

Förslag
Anders Tollin (S) föreslår kommunstyrelsen att godkänna likviditetsrapporten

I ärendet yttrade sig

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga likviditetsrapporten med godkännande till handlingarna

_____
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Ks § 61

Ekonomisk prognos per 20090531

Enligt den av KS beslutade planen för budget- och uppföljningsprocessen 2008/2009 skall uppföljning och
prognos per 090531 redovisas på KS sammanträde 090810. Prognos avser hela räkenskapsåret 2009.

Helårsprognosen per 090531 visar ett underskott mot budget på – 7 557 tkr. Helårsprognosen per 090331
visade ett underskott på – 4 569 tkr. Således indikeras en resultatförsämring på 2 988 tkr mellan dessa två
prognostillfällen.

Större förändringar mellan prognostillfällena redovisas nedan.

Finansnetto                      - 542 tkr
Kommunstyrelsen        - 1 811 tkr
BM nämnden                  - 371 tkr

Den enskilt största avvikelsen inom KS område visar Gymnasieförbundet där utfallet försämrats med 1 370 tkr
mellan prognostidpunkterna i mars respektive maj.

BILAGA: Resultaträkning 2009, prognos per maj 2009.
                Totalt nämnder 2009, prognos per maj 2009.
                Kommunstyrelse och politik 2009, prognos per maj 2009.
                Barn- och bildningsnämnden 2009, prognos per maj 2009.
                Socialnämnden 2009, prognos per maj 2009.
                Bygg- och miljönämnden 2009, prognos per maj 2009.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 34

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna prognosen

I ärendet yttrade sig
Yvonne Gmeiner (Fp)
Börje Ahlin (S)
Anders Rydell (S)
Erkki Visti (C)

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga prognosen med godkännande till handlingarna

_____
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Ks § 62 Dnr

Ombyggnation av fastighet Surahammar 9:618

Surahammars kommun äger fastigheten Surahammar 9:618 med adress Köpmangatan 15. I fastigheten finns
idag kommunens enhet för individ- och familjeomsorg. Delar av fastigheten har tidigare hyrts ut till
polismyndigheten.

Landstinget Västmanland (Folktandvården) har uttryckt intresse av att hyra delar av denna lokal. I nuläget hyr
folktandvården lokaler av kommunen i Källbogården.

Föreligger förslag på ombyggnation av fastigheten. Syftet är att efter ombyggnation kunna inhysa både
kommunens IFO verksamhet och folktandvården i denna fastighet.

Landstinget tecknar ett 10 årigt hyresavtal. Det beräknas att kostnadsneutralitet uppnås för Surahammars
kommun, dvs hyran betalar kommunens kostnader.

Ombyggnation av lokaler för Folktandvården beräknas uppgå till 7,0 mkr.

Ombyggnation av lokaler för IFO beräknas uppgå till 4,0  mkr.

BILAGA:    Hyresavtal mellan Surahammars kommun och Folktandvården AB
                    Investeringsunderlag Köpmangatan 15

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 35

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna ombyggnaden av fastigheten Surahammar 9:618 enligt förslag

att 7,5 miljoner kronor upptas i investeringsbudgeten för 2010

att godkänna förslag till hyreskontrakt med Landstinget Västmanland

I ärendet yttrade sig
Leif Rörström (M)
Erkki Visti (C)
Göran Wennberg (V)
Anders Rydell (S)

Forts sid 5
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Forts. § 62

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna ombyggnaden av fastigheten Surahammar 9:618 enligt förslag

att 7,5 miljoner kronor upptas i investeringsbudgeten för 2010

att godkänna förslag till hyreskontrakt med Landstinget Västmanland

_____
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 Ks § 63 Dnr: 2009.0103   101

Ägandet av Svensk Växtkraft AB

Svensk Växtkraft AB framställer biogas och gödningsmedel ur bioavfall från hushåll bioavfall från jordbruk.

Bolaget har följande ägarbild

Vafab Miljö 40 %
Mälarenergi 20 %
LRF 20 %
Lokala lantbrukare 20 %

LRF och ett flertal av de lokala lantbrukarna har aviserat att de önskar sälja sina aktier Svensk Växtkraft AB.
Styrelsen för Vafab Miljö AB har beslutat att bolaget skall förvärva de utbjudna aktier som man har rätt till
enligt gällande hembudsregler.

Eftersom detta är en fråga av vikt önskar Vafab Miljö AB synpunkter från bolagets ägare.

BILAGA: Skrivelse samt PM

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 38

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att tillstyrka att Vafab Miljö förvärvar de utbjudna aktier som man har rätt till enligt gällande hembudsregler.

I ärendet yttrade sig
Yvonne Gmeiner (Fp)
Erkki Visti (C)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att tillstyrka att Vafab Miljö förvärvar de utbjudna aktier som man har rätt till enligt gällande hembudsregler.

_____
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Ks § 64 Dnr: 2009.0105   101

Likvidation och verksamhetsövergång, Kolbäcksådalens Gymnasieförbund

Surahammars kommun har tidigare beslutat att kommunen skall lämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbund.
Eftersom det bara finns två medlemmar i detta kommunalförbund är det liktydigt med likvidation att en
medlem lämnar förbundet.

Att förbundet som juridisk person likvideras är inte detsamma som att verksamheten avvecklas. Därför har
förbundets direktion, som är likvidator, tillskrivit båda kommunerna i detta ärende. Förbundets direktion
önskar skriftligt svar på huruvida det finns intresse från medlemskommunerna att överta befintlig verksamhet
eller delar därav.

I bifogat förslag till svar framgår att Surahammars kommun ej ser någon möjlighet att överta någon del av den
verksamhet som bedrivs av Kolbäcksådalens Gymnasieförbund.

BILAGA:       Kolbäcksådalens Gymnasieförbund, protokollsutdrag
Svar på förfrågan om eventuell verksamhetsövergång

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 39

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna föreslaget svar till Kolbäcksådalens Gymnasieförbund

I ärendet yttrade sig
Leif Carlberg (S)
Anders Rydell (S)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslaget svar till Kolbäcksådalens Gymnasieförbund

_____
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Ks § 65 Dnr:2009.0106   261

Arrendeavtal vid Suraborgen

Insamlingsstiftelsen Surahammars Naturvårdsfond har ansvar för den sk Suraborgen, belägen längs riksväg
252 vid Borgåsenområdet.

För att hålla området öppet behövs får som betar av växtligheten. En eventuell djurhållare kan påräkna EU
stöd i 5 år om denne har arrendeavtal med markägaren, kommunen, under hela denna period.

Insamlingsstiftelsen önskar att kommunstyrelsen fattar ett principbeslut om arrendeavtal vid Suraborgen med
ovan nämnda villkor.

BILAGA:   Skrivelse från Surahammars Naturvårdsfond

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 40

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att Surahammars kommun ställer sig positivt till att teckna arrendeavtal enligt skrivelsen från
Insamlingsstiftelsen Surahammars Naturvårdsfond

att arrendeavtalet ska godkännas av kommunstyrelsen

I ärendet yttrade sig
Leif Rörström (M)
Christina Waster Jansson (S)
Anders Rydell (S)
Erkki Vist (C)

Kommunstyrelsen beslutar

att Surahammars kommun ställer sig positivt till att teckna arrendeavtal enligt skrivelsen från
Insamlingsstiftelsen Surahammars Naturvårdsfond

att arrendeavtalet ska godkännas av kommunstyrelsen
_____
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Ks § 66

Vattenmyndighetens samrådsunderlag, yttrande

EU antog år 2000 det så kallade ramdirektivet för vatten. Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten och en
systematisk ansats för att bevara och förbättra Europas vattentillgångar. En hörnsten i vattendirektivet är att
såväl myndigheter, organisationer, företag och myndigheter involveras i arbetet.

Under år 2008 har Sveriges fem vattendistrikt tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Dessa dokument kommer enligt förslag att gälla för
tidsperioden 2010-2015.

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, till vilket Surahammars kommun hör, har sänt ut
förslag enligt ovan för yttrande.

Förslaget till svar från Surahammars kommun fokuserar på att ge synpunkter på de förväntningar på
kommunerna som återfinns i åtgärdsprogrammet.

BILAGA: Förslag till yttrande över vattenmyndighetens samrådsunderlag

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 41

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna förslag till yttrande över vattenmyndighetens samrådsunderlag

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Anders Rydell (S)
Yvonne Gmeiner (Fp)
Leif rörström (M)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till yttrande över vattenmyndighetens samrådsunderlag

_____
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Ks § 67 Dnr: 2009.0077   140

Regionalt tillväxtprogram, yttrande

Under år 2007 arbetades det fram ett regionalt utvecklingsprogram (RUP). RUP:en innehåller sex
åtgärdsområden : En god vardag, Livslångt lärande, Företagande och arbete, Ett effektivt transportsystem,
Energi för framtiden och Regional identitet.

Åtgärdsområde ”Företagande och arbete” har nu konkretiserats i form av ett handlingsprogram, som också
utgör det nya regionala tillväxtprogrammet (RTP) för åren 2009-2013.

Tillväxtprogrammet är uppbyggt kring fyra områden:

1. Förbättrat företagsklimat
2. Ökat nyföretagande
3. Affärsutvecklingsinsatser för företagens behov
4. Effektiv support till innovatörer

Länsstyrelsen i Västmanlands län har översänt förslag till tillväxtprogram för synpunkter.

BILAGA:  Tillväxtprogrammet, sammanfattning
                   Förslag till yttrande, regionalt tillväxtprogram

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 42

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna förslag till yttrande över regionalt tillväxtprogram, RTP, för år 2009-2013

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

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till yttrande över regionalt tillväxtprogram, RTP, för år 2009-2013

_____
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Ks § 68 Dnr: 2009.0111   000

Länsstrategi för folkhälsoarbetet

Inom ramen för VKL har en länsstrategi för folkhälsoarbetet tagits fram. Arbetet har utförts av en
samverkansgrupp med representanter för länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen samt VKL.

Skrivelse har kommit från VKL med förfrågan om fortsatt medverkan i det kommande arbetet utifrån
länsstrategin.

BILAGA:  Följebrev ”Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland”
                   Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 44

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland

att Surahammars kommun skall fortsätta medverka i arbetet utifrån Länsstrategin

I ärendet yttrade sig
Anders Rydell (S)

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland

att Surahammars kommun skall fortsätta medverka i arbetet utifrån Länsstrategin

_____
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Ks § 69 Dnr: 2009.0009   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 verkställd inom 3 månader

Besluts datum Sökt boende Erbjuden Kommentar
2008-10-21 Serv.boende Tackat nej
2008-11-13
Ärendet ompr.

Serv.boende
Grp.dem

Dynabacken
081125

Tackat nej
Vistas på
Rehab

2008-12-17 Serv.boende Städet
090327

Tackat nej

2009-01-07 Serv.boende Dynabacken
090112

Tackat nej

2009-02-10 Serv.boende Städet Tackat nej

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-07-27, § 45

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna rapporten.

I ärendet yttrade sig

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten.

____
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Ks § 70 Dnr: : 2009.0001   000

Meddelanden

· Västmanlands Kommuner och Landsting – Protokollsutdrag
· Hallstahammars Kommun –Sammanträdesprotokoll
· Hallstahammars Kommun –Sammanträdesprotokoll
· Länsstyrelsen – Vägutredning för väg 252, Hallstahammars-Surahammar, Hallstahammar och

Surahammars kommuner, Västmanlands län
· Landstinget Västmanland – Protokollutdrag
· Västmanlands Kommuner och Landsting – Protokollsutdrag
· Sveriges Kommuner och Landsting – Förbundsavgift år 2010 till Sveriges Kommuner och Landsting
· Sveriges Kommuner och Landsting – Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar –

engångsutdelning till medlemmarna.
· Länsstyrelsen, Västmanlands län – Nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009
· Länsstyrelsen, Västmanlands län – Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,

upprustning av stall, Virsbo 2:329, Surahammars kommun
· Mälardalens Brand- och Räddningsförbund – Sammanträdesprotokoll
· Vägverket – Vägutredning för väg 252 Hallstahammar – Surahammar samt ställningstagande
· Sveriges kommuner och Landsting – Förslag till SKL:s yttrande angående förvaltningsplan,

miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för vattendistrikt
· Västmanlands Samtrafikförbund – Årsredovisning 2008

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna
_____
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Ks § 71  Dnr: 2009.0002   000

Delegationsbeslut

25 st avseende anställningar

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna
_____


