
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-09-28

Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 28 september 2015, klockan 13.00-14.25

Beslutande Tobias Nordlander, ordf, (S)
Johanna Skottman (S)
Leif Carberg (S)
Patrik Boström (S)
Christina Waster Janssson (S)
Erkki Visti (C) 
Eva Björk (C)
Benny Andersson (V)
Didrik af  Burén (M)
Urban Olsson (Fp)
Stig Pettersson (Sd)

Övriga deltagande Marie Andersson, sekreterare
Frank Pfeiler, kommunchef
Christina Sandin, ekonomichef
Sabine Dahlstedt, samhällsbyggnadschef

Ej tjänstgörande ersättare
Chatarina Ståhl (S)
Mary-Ann Hellström (S)
Akam Abdi (S)
Anders Tollin (S)
Jimmy Håkans (M)
Morgan Emgardsson (Kd)

Utses att justera Patrik Boström

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar, 
Onsdag 30 september, 2015. kl. 14.00

Paragrafer 73-91

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

Ordförande ...............................................................................
Tobias Nordlander

Justerande
…………………………………………………….
Patrik Boström

Justeringen har tillkännagivits genom anslag        2015-09-30 - 2015-10-22

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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         Besök

Sammanträdet inleds med information av Emil Atak från Coompanion, Västmanland 
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Kommunchef informerar

Frank Pfeiler, kommunchef, informerar om flyktingsituationen i kommunen

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-09-28

Sida
4 (24)

Ks § 73 Dnr: 2015.0128   042

Delårsbokslut och helårsprognos

Delårsresultatet för kommunen per 2015-07-31 uppgår till 23,8 mkr. Helårsprognosen indikerar på att 
kommunen även kommer att ha överskott vid årets slut med ett resultat på 13,9 mkr. 

BILAGA:
Delårsbokslut per 2015-07-31 samt helårsprognos

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 40

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande delårsbokslut och prognos för helåret

att nämnder och styrelser som uppvisar en negativ helårsprognos förutsätts vidta åtgärder i syfte att erhålla ett 
positivt helårsutfall

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande delårsbokslut och prognos för helåret

att nämnder och styrelser som uppvisar en negativ helårsprognos förutsätts vidta åtgärder i syfte att erhålla ett 
positivt helårsutfall
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 74 Dnr: 2015.0121   045

Kommuninvest- särskild medlemsinsats år 2015

Finanskrisen i världen har medfört att nya lagkrav på större kapital, även för Kommuninvest, har växt fram. 
Viss lägsta bruttosoliditet ska uppnås och minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018.
Kommuninvest vill ha besked hur medlemmarna vill erlägga den särskilda medlemsinsatsen.

Alternativen är att erlägga beloppet i olika omgångar tom år 2018 eller att betala in hela summan under år 
2015
Hela den särskilda medlemsinsatsen uppgår till 3658 tkr för Surahammars kommun 

BILAGA:
Skrivelse från Kommuninvest – Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015-05-21

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 41

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att hela den särskilda medlemsinsatsen, uppgående till 3658 tkr för kommunen ska betalas in under år 2015

I ärendet yttrade sig
Christina Waster Jansson (S)

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att hela den särskilda medlemsinsatsen, uppgående till 3658 tkr för kommunen ska betalas in under år 2015
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 75 Dnr: 2014.0165    211

Ändring av detaljplan för Småindustriområde vid Odonvägen, del av 
Surahammar 9:722. Surahammar, Surahammars kommun

Planens syftet är att ändra markanvändning genom komplettering av nu gällande planbestämmelser för
småindustri även möjliggöra detaljhandel inom området. Planområdet är ca 8 hektar stort och ligger väster om 
riksvägen 66. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande.

Bygg- och Miljönämnden beslöt den 4 juni 2015 att förslag till ändring av detaljplan för Småindustriområde
vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, Surahammars kommun ska ställas ut för granskning. 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 8 – 24 juli 2015 på Kommunkontoret, Surahammar. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga via kommunens hemsida. Under granskningstiden har inte 
inkommit några yttranden som innebär erinran mot planförslaget. Under samrådstiden inkom två skriftliga 
yttranden som inte innebär erinran mot planförslaget.
Då det från samråds- och granskningsskedet inte finns några kvarstående erinringar mot planförslaget kan
därför detaljplanen antas i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap 27 §.

BILAGA
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2015-04-20
Tillägg till planbestämmelser, daterad 2015-04-20
Granskningsutlåtande, daterat 2015-08-26

Beslutsgång
Kommunstyrelsen, 2014-09-29, § 92
Bygg- och Miljönämnden 2015-08-26, § 21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 42

Förslag
Bygg- och Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

att anta ändring av detaljplan för Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, 
upprättad 2015-04-20.

att detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 
Kap MB.

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att anta ändring av detaljplan för Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, 
upprättad 2015-04-20.

att detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 
Kap MB
_____

Beslut skickas till:Kommunstyrelsen, Länsstyrelsen,Lantmäteriet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 76 Dnr: 2015.0131   209

Försäljning av industrimark vid väg 66 i Surahammar

Netto Marknad Sverige AB är en kedja som är i en expansionsfas och vill etablera en ny
butik i Surahammar. Företaget avser att bygga en butikslokal om ca 1 000 m2.  

Företaget har haft kontakt med Näringslivsenheten under en tid och detta har resulterat i ett förslag på ett
köpekontrakt på en del av fastigheten Surahammar 10:581, även kallat industriområdet vid södra infarten till
Surahammar.

BILAGA:
Förslag till köpekontrakt

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 43

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till köpekontrakt.

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till köpekontrakt.
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 77 Dnr: 2015.0126   000

Fortsatt medfinansiering av Triple Steelix

Surahammars kommun tecknade år 2013 ett treårigt medfinansieringsavtal med Triple Steelix  som innebar 100
000 kronor i kontantinsats/helår från kommunen samt där tre företag i kommunen gick in med 12 500 kr/var 
per år.  Syftet med satsningen var att skapa utveckling hos lokala företag inom stålbearbetningsbranschen. 
Triple Steelix har nu gjort en förfrågan om fortsatt medfinansiering tom år 2018 från Surahammars kommun. 

Förslag till beslut
Enligt vad som framgår av bilagd tjänsteskrivelse förslås att Surahammars kommun beslutar att inte fortsätta 
medfinansiera Triple Steelix åren 2016-2018.

BILAGA:
Förfrågan medfinansieringen
Avtal
Tjänsteskrivelse

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 44

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att kommunen inte ska medfinansiera Triple Steelix åren 2016-2018

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunen inte ska medfinansiera Triple Steelix åren 2016-2018
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 78 Dnr: 2015.0129   600

Cityförskolan hyra

Ett stort antal nyinflyttade barn har gjort att kommunen öppnat en ny förskola i Surahammar, cityförskolan.

Barn- och Bildningsnämnden har inte budgeterat för hyran i driftsbudget för år 2015. Nämnden har därför 
hemställt till kommunstyrelsen om att få täckning för innevarande års hyra, vilken uppgår till 90 000 kr.

Föreslås att kommunstyrelsen betalar innevarande års hyra om 90 000 kronor ur posten oförutsedda kostnader.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 45

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 90 000 kr ur posten oförutsedda kostnader för att betala innevarande års hyra för Cityförskolans 
lokaler

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 90 000 kr ur posten oförutsedda kostnader för att betala innevarande års hyra för Cityförskolans 
lokaler
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 79 Dnr:2015.0116   000

Surahammars konst- och hantverksgille, verksamhetsbidrag 2016

Surahammars konst- och hantverksgille ansöker om verksamhetsbidrag för år 2016 om 45 000 kronor. Detta är
samma belopp som föreningen fick i bidrag för år 2015.

BILAGA:
Surahammars Konst- och Hantverksgille, ansökan om verksamhetsbidrag 2016

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 46

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att ansökan om verksamhetsbidrag ska aktualiseras i samband med arbetet med driftbudgeten avseende år 
2016

Kommunstyrelsen beslutar

att ansökan om verksamhetsbidrag ska aktualiseras i samband med arbetet med driftbudgeten avseende år 
2016
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 80 Dnr: 2015.0122   101

Rörliga tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd

Socialnämnden föreslår nya rörliga tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.

 

BILAGA:
Protokollsutdrag Socialnämnden (§120/2015)
Förslag nya avgifter

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 47

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till nya tillsynsavgifter

att de nya avgifterna ska  börja tillämpas from 2016-01-01

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till nya tillsynsavgifter

att de nya avgifterna ska  börja tillämpas from 2016-01-01
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks  § 81 Dnr: 2015.0100   101

Överenskommelse om samverkan, barn och unga

Länets kommuner och landstinget har, med hjälp av VKL, arbetat fram en överenskommelse om samverkan 
avseende barn och unga med psykisk funktionsnedsättning och/ eller sammansatt psykiatrisk problematik.

Överenskommelsen har giltighetstid 1 november 2015 – 31 mars 2018.   

 
BILAGA:
Protokollsutdrag Socialnämnden (§123/2015)
Överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Surahammars kommun om samverkan barn och unga.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 47

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till samverkansöverenskommelse med Landstinget avseende barn och unga

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till samverkansöverenskommelse med Landstinget avseende barn och unga
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks  § 82 Dnr: 2015.0100   101

Överenskommelse om samverkan, vuxna

Länets kommuner och landstinget har, med hjälp av VKL, arbetat fram en överenskommelse om samverkan 
avseeende vuxna med psykisk sjukdom / funktionsnedsättning. 

Överenskommelsen har giltighetstid 1 november 2015 – 31 mars 2018.   

 
BILAGA:
Protokollsutdrag Socialnämnden (§124/2015)
Överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Surahammars kommun om samverkan vuxna. 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 49

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till samverkansöverenskommelse med Landstinget avseende vuxna

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till samverkansöverenskommelse med Landstinget avseende vuxna
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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 Ks § 83 Dnr: 2015.0130   701

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

Uppdaterad 2015-08-24

Beslutsdatm Sökt boende Vistas Erbjuden Kommentar      
2014-11-11

2015-02-26

2015-03-13

2015-04-02

2015-04-29
2015-05-11
2015-05-13
2015-05-15

2015-06-15
2015-07-03
2015-07-07
2015-07-27
2015-07-31
2015-08-20

Serviceboende

Serviceboende

Demensboende

Servicehus

Demensboende
Demensboende
Demensboende
Servicehus

Demensboende
Demensboende
Servicehus
Demensboende
Servicehus
Vårdboende

Städet, Ramnäs

Dynabacken,Virsbo

Städet, Ramnäs, 

Städet, Ramnäs 11/3

Städet, Ramnäs 9/4

Städet, Ramnäs 1/6

Städet, Ramnäs 4/8

Tackat nej 15-01-15

Tackat nej 15-03-18

Tackat nej

Tackat nej. Vill invänta
Österängen

Tackat nej 15-08-11

VT

Forts. sid 15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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 Forts. § 83 Dnr: 2015.0130   701

LSS 
Besluts datum Typ av insats Verkställt Kommentarer
2014-11-28 Bostad vuxen Erbjuden Vallgatan

32 2014-14-01.
Tackade nej.
Önskarvänta på 
ledigt boende på 
Vallgatan 1

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 51

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks  § 84 Dnr: 2015.0136   805

Extra föreningsstöd

I driftsbudgeten för kommunstyrelsen finns en speciell budgetpost avsedd för särskilda insatser för föreningar. 

Efter kontakter och diskussioner har framkommit att Wirsbo Ryttarförening är en förening som är aktuell för 
att erhålla medel från denna budgetpost.

I tidigare KS beslut (§64/2015) har SK Trim beviljats 95 000 kr ur denna budgetpost.
  

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Wirsbo Ryttarförening 30 000 kr i extra föreningsstöd för verksamhetsåret 2015

att det anslagna beloppet ska belasta budgetposten ”Föreningsstöd” i kommunstyrelsens budget. 

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Wirsbo Ryttarförening 30 000 kr i extra föreningsstöd för verksamhetsåret 2015

att det anslagna beloppet ska belasta budgetposten ”Föreningsstöd” i kommunstyrelsens budget.
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks  § 85 Dnr: 2015.0135   107

Kommunkoncernens tekniska verksamheter 

De helägda aktiebolagen inom den kommunala koncernen är Surahammarshus Förvaltnings AB, Surahammars
Kommunalteknik AB, Suravision AB, Ramnäs Fastigheter AB samt Sura Energi AB.

Bolagen driver såväl skattefinansierade som intäktsfinansierade verksamheter. De skattefinansierade 
verksamheterna sköts åt kommunen enligt avtal. 

De tjänster som utförs åt kommunen enligt avtal är i huvudsak följande skattefinansierade verksamheter.
        -    Grönyteskötseln
        -    Gatu- och vägskötseln, inkl vinterväghållningen

 Anläggning av grönytor, cykelbanor, vägar etc (nyproduktionen)
 Kommunal fastighetsförvaltning/fastighetsunderhåll
 Kommunala byggnadsentreprenader (kommunens byggande och ombyggnationer)


Förutom uppdraget åt den kommunala organisationen driver de kommunala bolagen följande verksamhet som 
har ett kommunalt ändamål men som är intäktsfinansierade.

 fiber- inkl kabel TV  (inom Suravision AB)
 avfallshantering (inom Surahammars Kommunalteknik AB)
 vatten- och avlopp, VA ( inom Surahammars Kommunalteknik AB)
 allmännyttan, bostadsbolag ( inom Surahammarshus Förvaltnings AB)             

År 2014 avyttrade Surahammars Kommunalteknik AB fjärrvärmeverksamheten till Mälarenergi AB. Detta har
medfört att den intäktsfinansierade bolagsverksamheten minskat väsentligen i volym. 

I regionen har nya samverkansformer mellan kommuner börjat utvecklas avseende områden som finns inom 
bolagens nuvarande arbetsfält. De tydligaste exemplet på detta är att VAFAB ombildats och nu kan ta hand 
om hela den kommunala avfallsverksamheten, ett antal länskommuner har redan fattat beslut om att överlåta 
hela verksamheten. Ett annat exempel är FIBRA AB, där ett antal kommuner samverkar runt stadsnät och 
bredbandsutbyggnad. På VA området finns nationellt ett flertal exempel på samverkan över kommungränserna
alternativt att verksamheten läggs ut på entreprenad.  

 Framtida organisatorisk indelning
1. En teknisk enhet bildas inom den kommunala förvaltningsorganisationen. Denna får till uppgift att 

handha de kommunala uppgifter som i nuläget hanteras av de kommunala bolagen via avtal (grönytor, 
anläggningar, kommunala fastigheter, gator och vägar). Till denna enhet förs även verksamheter 
som idag hanteras inom den kommunala organisationen, te x arrende- och hyresfrågor samt 
skogsfrågor.

2. Fiber och Kabel TV. För framtida bredbandsutbyggnad och bredbandsverksamheten föreslås att 
samverkan söks med andra kommuner inom ramen för FIBRA AB. Ägarskapet till det fysiska 
bredbandsnätet får utredas närmare. 

             Kabel TV är en tjänst som levereras i nätet. Enligt kommunens bredbandsstrategi är det inte en primär
             kommunal uppgift att leverera tjänster. Vad som händer med tjänsten Kabel TV får utredas närmare,
             hänsyn får då tas till befintliga avtal etc.

Forts.sid 18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Forts. § 85

3. Avfallshantering. Föreslås att förhandlingar inleds med VAFAB MILJÖ AB syftande till att 
kommunen överlåter all avfallshantering inkluderande återvinning till kommunalförbundet. Den nya 
organisationsformen medger detta och ett flertal kommuner är på väg in i en fördjupad samverkan 
med VAFAB. 

4. Vatten- och avlopp.  Föreslås att kommunen undersöker möjligheter till samverkan över 
kommungränsen för att sköta denna uppgift, alternativt att verksamheten upphandlas.

5. Allmännyttan. Föreslås att det allmännyttiga bostadsbolaget Surahus kvarstår i oförändrad form och 
får som uppgift att tillhandahålla bostäder som i nuläget, enligt bolagsordning och ägardirektiv. Dock 
bör övervägas huruvida den skolfastighet som finns i Ramnäs Fastigheter AB ska övergå i kommunal 
ägo och drift.     

   
Politisk styrning
Föreslås att en tekniskt utskott till kommunstyrelsen bildas i kommunen. Denna får i det politiska ansvaret för 
de områden som ska hanteras av den tekniska enheten, se punkt 1 ovan. Det tekniska utskottet kommer under 
det första året naturligen att behöva ägna speciellt intresse åt de frågeställningar som följer av de 
organisatoriska förändringarna.

Det tekniska utskottet föreslås bestå av 3 ledamöter.

När den nya organisationen funnit sin form framstår det som naturligt att frågan om en teknisk nämnd för 
aktuella verksamheter aktualiseras. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige besluta

att den organisatoriska indelningen av kommunkoncernens tekniska verksamheter bör följa den inriktning  
som ovan beskrivits,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bland styrelsens ledamöter utse ett tekniskt utskott på 3 ledamöter med 
uppdrag att driva processen i den riktning som ovan beskrivits,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram och besluta om reglemente för det tekniska utskottet,

att ge direktiv till de kommunala bolagen att tillhandahålla alla underlag som efterfrågas samt i alla andra 
avseenden samarbeta fullt ut med det tekniska utskottet och dess tjänstemannastöd.    

Forts.sid 19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Forts. § 85

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att den organisatoriska indelningen av kommunkoncernens tekniska verksamheter bör följa den inriktning  
som ovan beskrivits,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bland styrelsens ledamöter utse ett tekniskt utskott på 3 ledamöter med 
uppdrag att driva processen i den riktning som ovan beskrivits,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram och besluta om reglemente för det tekniska utskottet,

att ge direktiv till de kommunala bolagen att tillhandahålla alla underlag som efterfrågas samt i alla andra 
avseenden samarbeta fullt ut med det tekniska utskottet och dess tjänstemannastöd.    

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks  § 86 Dnr: 2015.0138   040

Extra investeringsmedel

Samtliga tomter på industriområdet vid södra infarten till Surahammar är sålda. För att kunna slutföra 
exploateringen av området krävs extra investeringar på 250 000 kronor i ett första skede. Under år 2016 
kommer att krävas ytterligare investeringsmedel för asfalteringar av gator etc. 
  

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige besluta

att bevilja extra investeringsmedel på 250 000 kr rörande år 2015.

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att bevilja extra investeringsmedel på 250 000 kr rörande år 2015
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 88 Dnr: 2015.0139   045

Yttrande över skrivelse beträffande lån till Surahammars Folkets Husförening 
och Wirsbo Ryttarförening

Revisorerna i kommunen uppmärksammade lånen som kommunen utgivit till Surahammars Folkets 
Husförening samt  lån till Wirsbo Ryttarförening i sin granskning av årsredovisningen 2014. 
De ifrågasatte avsikten med dessa lån och vill ha ett svar.

BILAGA:
Förslag till yttrande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande beträffande lån till Surahammars Folkets Husförening och Wirsbo 
Ryttarföreningen samt vidarebefordra detta svar till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande beträffande lån till Surahammars Folkets Husförening och Wirsbo 
Ryttarföreningen samt vidarebefordra detta svar till kommunens revisorer.

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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KS § 89 Dnr:2015.0140   040

Begäran om extra medel från investeringsbudget 2015

Vid besiktning av tak över entrébyggnad på Städet, Ramnäs konstaterades det att det var i dåligt skick och 
snarast behöver åtgärdas till en kostnad av  900.000 kr

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att bevilja 900.000 kr som extra investeringsmedel för år 2015.

I ärendet yttrade sig
Patrik Boström (S)
Erkki Visti (C)

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att bevilja 900.000 kr som extra investeringsmedel för år 2015.
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 90 Dnr: 2014.0004   000

Meddelanden

Socialnämnden, Surahammars kommun – Valärende till KPR och KRF
Surahammars kommun – Yttrande över Energimyndighetens rapport – Översyn av den kommunala energi – 
och klimatrådgivning
Länsstyrelsen Stockholm – Information om rapport från inspektion av överförmyndare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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Ks § 91 Dnr: 2014.0005   000

Delegationsbeslut

Anställningsavtal, 26 st

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande-
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