
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Sida
2010-01-11 1 (16)

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 11 januari 2010, klockan 13.00 – 14.45

Beslutande Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande
Tobias Nordlander (S)
Leif Carlberg (S)
Christina Waster Jansson (S)
Anders Rydell (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Richard With (S)
GöranWennberg (V)
Leif Rörström (M)
Erkki Visti (C)
Dan Haglund (Kd) tjg. ersättare

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef
Marie Andersson, Assistent
Lisbet Berg Hedmark, Personalchef
Kurt Haraldsson, Verksamhetschef
Inge Carlsson, VD Kommunalteknik § 1

Ej tjänstgörande ersättare
Juhani Poikkeus (S)
Börje Ahlin (S)
Anders Tollin (S)
Peter Berg (V)
Zdenka Mardetko (V)

Utses att justera Anders Rydell

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag den 13 januari, klockan 15.00

Paragrafer 1 - 13
Underskrifter Sekreterare ............................................................................

Marie Andersson

Ordförande ............................................................................
Britt-Inger Fröberg

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

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-01-13 -  2010-02-03
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KS § 1 Dnr: : 2009.0186   000

Ny högstadieskola, utformning och finansiering

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut anslagit investeringsmedel med 54 mkr för om- och tillbyggnad av
ny högstadieskola i Surahammar , inkluderande nytt tillagningskök. I samma beslut återemitterades förslaget
om att bygga ut Ekängens Sportfält samt byggande av ny sporthall i anslutning till den nya högstadieskolan.

I bifogad lokalutredning skissas 3 olika alternativ för val av finansieringsform, för varje alternativ finns
dessutom valet att antingen endast bygga skolan med tillagningskök alternativt att även bygga sporthall och IP
med konstgräs.

Alternativen är

Alt. A Alt. B
Alt.1 Byggande i kommunal regi Utan IP/Hall Med IP/Hall
Alt.2 Försäljning till kommunalt bolag,
         kommunen hyr sedan anläggningen.

Utan IP/Hall Med IP/Hall

Alt.3 Försäljning till externt bolag (ej
         kommunalt), kommunen hyr sedan
         anläggningen.

Utan IP/Hall Med IP/Hall

Kommunen har att ta ställning till vilket alternativ som ska vara underlag för upphandling.

 BILAGA: Lokalutredning Surahammars Kommun, Hösten 2008.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 76

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till tekniska enheten att arbeta fram ett beslutsunderlag som inkluderar byggande av IP och sporthall

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Anders Rydell (S)
Dan Haglund (Kd)
Leif Rörström (M)

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till tekniska enheten att arbeta fram ett beslutsunderlag som inkluderar byggande av IP och sporthall

forts. sid 3
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Forts. § 1

Erkki Visti (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
_____
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KS § 2 Dnr: 2009.0187   042

Investeringsbudget för år 2010

I Kommunfullmäktiges finansiella mål anges att de årliga investeringarna högst skall uppgå till det belopp
varmed avskrivningarna budgeteras. För år 2010 skulle detta innebära en investeringsnivå ej överstigande
21 mkr.

Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till 27,5 mkr. I denna investeringsram inkluderas inte
några investeringar på området för den nya högstadieskolan.

BILAGA: Investeringsbudget 2010

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 77

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2010

I ärendet yttrade sig
Dan Haglund (Kd)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att anta föreliggande förslag till investeringsbudget 2010

_____
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KS § 3  Dnr: 2008.0175   004

Motion, satsa på yrkesutbildningar

Yvonne Gmeiner, Folkpartiet Liberalerna , har lämnat en motion benämnd ”Satsa på yrkesutbildningar” till
Kommunfullmäktige.

Ordföranden i Kolbäcksådalens Gymnasieförbund har utformat ett förslag till svar på motionen.

BILAGA: Motion ” Satsa på yrkesutbildningar”
                 Svar på motion ”Satsa på yrkesutbildningar”

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 78

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att avge svar på motion enligt bilagt förslag

I ärendet yttrade sig
Leif Carlberg (S)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att avge svar på motion enligt bilagt förslag

_____
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KS § 4  Dnr: 2009.0179   615

Kommunal vuxenutbildning, ansökan om extra medel

Kolbäcksådalens Gymnasieförbund ansöker om extra medel från ägarkommunerna om sammanlagt 1,6 mkr
för verksamhetsåret 2010 för att kunna anordna vuxenutbildningar utöver det som lagreglerat. Bakgrunden är
att förbundet ser ett stort behov av att kunna erbjuda gymnasiala kurser till vuxenstuderande, inte minst mot
bakgrund av läget på arbetsmarknaden.

Förbundet äskar 1,6 mkr totalt av medlemskommunerna för ovanstående. Med den ordinarie fördelningen
innebär det 640 000 kronor, eller 40 % för Surahammars kommun, på helårsbasis.

BILAGA: Brev ”Gymnasiala kurser inom den kommunala vuxenutbildningen 2010”.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 79

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 320 000 kronor för första halvåret 2010

att beslutet förutsätter att utbildningarna genomförs som planerat

I ärendet yttrade sig

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 320 000 kronor för första halvåret 2010

att beslutet förutsätter att utbildningarna genomförs som planerat

_____
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KS § 5 Dnr: 2010.0007   000

Lägenhetsregister

Regeringen har beslutat att lägenhetsregister blir upprättat i Surahammars kommun den 1 januari 2010, enligt
lag om lägenhetsregister (2006:378) och dess övergångsbestämmelser. Detta innebär att kommunen blir
ansvarig för ajourhållning av lägenhetsregistret.

För att kommunen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt nämnda lag krävs att fullmäktige tilldelar en
nämnd ansvaret att hantera ärenden enligt 10-11 §§.

Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige besluta att Bygg- och
Miljönämnden tilldelas uppgiften att hantera ärenden enligt 10-11 §§ i lagen om lägenhetsregister (2006:378)
samt övriga frågor i anledning av denna lag.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 80

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att Bygg- och Miljönämnden tilldelas uppgiften att hantera ärenden enligt 10-11 §§ i lagen om
lägenhetsregister (2006:378) samt övriga frågor i anledning av denna lag.

I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att Bygg- och Miljönämnden tilldelas uppgiften att hantera ärenden enligt 10-11 §§ i lagen om
lägenhetsregister (2006:378) samt övriga frågor i anledning av denna lag.
_____
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Revisionsrapport, Ledningsstruktur och ledarskap

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapport ”Ledningsstruktur och ledarskap i Surahammars
kommunkoncern” till kommunstyrelsen för yttrande. Revisorerna önskar erhålla yttrande senast 2010-01-31.

Revisorernas huvudfrågeställningar är följande, vilka också utgör utgångspunkten för Kommunstyrelsens svar.

Hur arbetar kommunen med långsiktiga strategiska frågor?
Revisorerna skriver att man önskar att kommunstyrelsen kommenterar hur man arbetar med långsiktiga
strategiska frågor.

Frågeställningar rörande ledningsorganisationen
Revisorerna önskar specifikt kommunstyrelsens synpunkter på följande av rapportens punkter vad avser
ledningsorganisationen. Revisorerna anser också att punkterna bör ligga till grund för utvärdering av
nuvarande ledningsorganisation.

1. Sårbarhet – vad händer när någon av personerna i gruppen skall ersättas? Och, är det möjligt för någon
ny att ta över de nuvarande rollerna i ledningsgruppen?

2. Går det att fånga upp all relevant information om verksamheterna på enbart tre till fyra personer?
3. Kan man tillräckligt tydligt ställa krav på varandra i ledningsgruppen och initiera förändringar i

rollfördelning och ansvarsområden?
4. Vem tar ansvar för att driva frågor som man eventuellt inte är överens om i ledningsgruppen?

BILAGA: Revisionsrapport ”ledningsstruktur och ledarskap” med följebrev
                 Yttrande över rapport ”ledningsstruktur och ledarskap”

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 81

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande på revisionsrapporten enligt bilagt förslag

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande på revisionsrapporten enligt bilagt förslag

_____
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KS § 7 Dnr: 2009.0188   806

Taxa badhuset

Taxan för aktiviteter på badhuset har varit oförändrat sedan 2005. I bilaga föreslås ny taxa för badhusets olika
delar.

BILAGA: Taxa förslag

Beredande organs beslut
Barn- och Bildningsnämnden 2009-12-14, § 59
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 82

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna förslaget till ny taxa för Ekängsbadet

att taxan årligen höjs med konsumentprisindex

I ärendet yttrade sig

Yrkanden
Erkki Visti (C) yrkar på gratis bad för barn under 6 år samt
att taxan utvecklas på samma sätt som pensionsnivåerna

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till ny taxa för Ekängsbadet

att taxan årligen höjs med konsumentprisindex

Erkki Visti (C), Leif Rörström (M) samt Dan Haglund (Kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Erkki Vistis (C) yrkande

_____
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Försäljning av receptfria läkemedel

Enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen från och med 1 november
2009 skyldighet att kontrollera näringsidkare som bedriver detaljhandel med läkemedel på andra platser än
apotek.

Efter utredning föreslås att Socialnämnden får uppgiften att bedriva tillsyn enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel. Särskild vikt har varit ett kundperspektiv, den tillsyn som idag bedrivs inom
Socialnämndens område är bäst lämpad att samordna med tillsyn enligt lagen. Den praktiska konsekvensen
blir att antalet tillsynsbesök hos varje näringsidkare blir färre i jämförelse med om tillsynsansvaret hade ålagts
annan nämnd.

Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige besluta att Socialnämnden
tilldelas uppgiften att bedriva tillsyn enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 83

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att Socialnämnden tilldelas uppgiften att bedriva tillsyn enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel

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

Yrkanden

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att Socialnämnden tilldelas uppgiften att bedriva tillsyn enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel
_____
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KS § 9  Dnr: 2009.0189   003

Delegationsordning

Föreligger förslag på reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.

BILAGA: Delegationsordning

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 85

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna den reviderade delegationsordningen för Kommunstyrelsen

I ärendet yttrade sig
Anders Rydell (S)

Yrkanden

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna den reviderade delegationsordningen för Kommunstyrelsen

_____
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Kommunens firmateckning

Principerna för kommunens firmateckning regleras i § 22 i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet
för kommunstyrelsen.

Kontrakt samt köpebrev avseende försäljning av tomtmark för bostads- samt näringsändamål inom ramen för
beslut om pris och övriga villkor i fullmäktige, styrelse eller nämnd undertecknas av Ulf Wilson, Frank
Pfeiler, LisbetBerg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening.

Arrendeavtal undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, LisbetBerg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i
förening.

Markupplåtelseavtal för ledningsrätt undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt
Haraldsson, två i förening.

Köpehandlingar, kontrakt och avtal för inköp på högst 5 prisbasbelopp undertecknas av Ulf Wilson, Frank
Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening.

Övriga kontrakt och avtal som följer på beslut i nämnd (ej kommunstyrelsen) undertecknas av Ulf Wilson
Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening.

Handlingar för anbudsinfordran undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt
Haraldsson, två i förening.

Tilldelningsbeslut vid upphandling undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt
Haraldsson, två i förening.

Beslut om förlängning av gällande upphandlings- eller ramupphandlingsavtal i sammanlagt högst 2 år
undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening.

Beslut om att delta i ramupphandlingar undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt
Haraldsson, två i förening.

Ramupphandlingskontrakt undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson,
två i förening.

Kvitton, bankanvisningar, postanvisningar samt checkar ska undertecknas av Kerstin Larsson, Anja Visti,
Maria Nilsson, Christina Sandin, Anne-Marie Lundmark, två i förening.

Handlingar rörande omplacering av lån samt placering av likvida medel undertecknas av Frank Pfeiler, Kerstin
Larsson, Christina Sandin, Maria Nilsson, två i förening.

Hyreskontrakt för verksamhetslokaler undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt
Haraldsson, två i förening.

Forts. sid 13
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Hyreskontrakt för bostäder undertecknas av Ulf Wilson, Kerstin Larsson, Anne-Marie Lundmark, Maria
Nilsson, två i förening.

Leasingavtal tecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark, två i förening.

Främmande checkar samt erhållna bankgiroutbetalningsuppdrag, postväxlar, postanvisningar och
utbetalningskort får inte uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan ska insättas på kommunens
bank- eller postgiro.

Handlingar till tingsrätt, länsrätt, kammarrätt, hovrätt eller annan rättsinstans undertecknas av Britt- Inger
Fröberg och Tobias Nordlander, två i förening eller av en av dessa med kontrasignering av någon av
tjänstemännen Frank Pfeiler, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark.

Oaktat ovanstående ska andra köpehandlingar, avtal och kontrakt än ovan samt lån och borgensförbindelser
och övriga rättsligen bindande handlingar som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av Britt-Inger
Fröberg och Tobias Nordlander, två i förening eller av en av dessa med kontrasignering av någon av
tjänstemännen Frank Pfeiler, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark.

Förutom vad som stadgas ovan äger Britt-Inger Fröberg och Tobias Nordlander, två i förening eller av en av
dessa med kontrasignering av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark
underteckna alla typer handlingar.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-28, § 86

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att firmateckning för Surahammars kommun skall ske enligt föreliggande förslag

I ärendet yttrade sig

Yrkanden

Kommunstyrelsen beslutar

att firmateckning för Surahammars kommun skall ske enligt föreliggande förslag

_____
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Ks § 11 Dnr: 2010.0009   000

Meddelanden

Lantmäteriet – Underrättelse om avslutad förrättning
VL – Trafik Nytt nr 5
VKL – Nyhetsbrev nr 3
VL – Protokoll
Banverket – Väderskydden på perrongen i Surahammars kommun
BIMS Nytt nr 21
MBR – Sammanträdesprotokoll
VL - Protokoll

Förslag
Britt-Inger Fröberg (S), föreslår kommunstyrelsen att lägga meddelandena till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna

_____
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Delegationsbeslut

30st avseende anställningar
1 st avseende lönemeddelande/personalmeddelande
7 st, avseende förköpsärenden

Förslag
Britt-Inger Fröberg (S), föreslår kommunstyrelsen att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

_____
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Styrgrupp

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2010 skall det väljas 3 reperesentanter från
kommunstyrelsen till styrgruppen för det Finska Förvaltningsområdet

Styrgruppens uppgift är att följa hur den finskspråkiga servicen fungerar och föreslå förbättringar samt initiera
och planera för en utveckling av den finskspråkiga servicen.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-16, § 63
Kommunstyrelsen 2009-11-30, § 104
Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 72

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att utse en parlamentarisk styrgrupp bestående av 2 representanter från socialdemokraterna och 1 representant
från vänsterpartiet.

_____


