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Dnr: 2012.0468. 000

Riktlinjer om mutor och annan korruption
Sverige är i alla internationella undersökningar ett av de länder där det förekommer minst korruption. Under
senare år har ett dock ett antal händelser uppdagats där oegentligheter förekommit i kommuner och
kommunägda bolag på olika håll i landet. Personalutskottet har därför initierat framtagandet av riktlinjer för
Surahammars kommun inkluderande de kommunägda bolagen, i bilagan benämnd ”vad är tillåtet och interiktlinjer om mutor och annan korruption”.
Syftet med handledningen är dels att ge en beskrivning av gällande regelverk och definitioner dels att genom
exempel ge en vägledning om vad som är tillåtet respektive inte tillåtet i Surahammars kommun och de
kommunala bolagen.
Riktlinjerna är disponerade i tre delar.
1. En allmän del som beskriver regelverk och definitioner.
2. En del som beskriver situationer där kommunen kan anses ha en köparroll av något slag.
3. en del som beskriver situationer där kommunen möter brukare inom vård- och omsorg samt
utbildningsverksamheten.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-11, § 60, att anta föreliggande riktlinjer samt
att samtliga styrelser och nämnder inom kommunen samt styrelserna i de kommunala bolagen skall behandla
ärendet samt vidta åtgärder för att kommunicera riktlinjerna i respektive organisation
BILAGA
Vad är tillåtet och inte- riktlinjer om mutor och annan korruption
Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-14, § 51
Kommunstyrelsen 2012-05-28, § 77
Kommunfullmäktige 2012-06-11, § 60

Bygg- och Miljönämndens beslutar
att uppdra till kanslichefen att ge alla anställda inom verksamheten muntlig och skriftlig information om
riktlinjerna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SURAHAMMARS KOMMUN
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-08-28

BMn § 40

Dnr: 2012.0259 000

Delårsbokslut med prognos, januari-juli 2012
Ekonomichef, Christina Sandin, redovisar delårsbokslut och prognos per juli 2012

Bilaga
Prognos

I ärendet yttrade sig
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Bygg- och Miljönämndens beslut
Delårsbokslutet med prognos januari –juli 2012 och statistik läggs till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0285.512

Ändring av lokal trafikföreskrift
Rektorn vid Tuppkärrsskolan Ewa Ekström, har inkommit med ett mail, där hon skriver: ” Jag har blivit
uppmärksammad på den kaotiska trafiksituation som råder vid Tuppkärrsskolan, speciellt vid skolstart kl.
07.45-08.00. Det finns en bussficka men där råder stoppförbud. Detta gör att föräldrar släpper av sina barn på
fel sida gatan vilket gör att barnen måste passera över gatan. Det blir väldigt trångt och ibland stannar bilar i
korsningen och släpper av barnen. Jag har också uppmärksammat att en buss stannar på andra sidan av
bussfickan och detta gör att eleverna i bussen också måste passera över gatan. Bussfickan utnyttjas väldigt kort
stund och därför känns det helt fel att den står tom när hela gatan är full av bilar som lämnar barn. Mitt förslag
är att ta bort stoppförbudet och att en del av bussfickan används för föräldrar i bilar som släpper av sina barn,
så att de på ett säkert sätt kan släppas av utanför Tuppkärrsskolan.”
Byggnadsinspektören/trafikhandläggaren har diskuterat förslaget att ta bort stoppförbudet i bussfickan med
Stefan Larsson vid Surahammars Kommunalteknik och vi tycker att förslaget är relevant. Med anledning
därav har bifogat förslag till lokal trafikföreskrift upprättats.
BILAGA:
Lokal trafikföreskrift 1907 2012:001

I enlighet med trafikförordningens 10 kap 5 § har Polismyndigheten beretts att yttra sig över förslaget och de
har inget att erinra.
Beredande organ
Nämndens beredning tillstyrker förlaget till lokal trafikföreskrift.

I ärendet yttrade sig
Jeanette Jinnestrand (Fp)

Bygg- och Miljönämndens beslut
En lokal trafikföreskrift införs med följande lydelse:
Surahammars kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Skolgatan mellan Borevägen och Sveavägen får fordon inte parkeras längre tid än 15 minuter.
På Skolgatans östra sida, inom bussfickan vid Tuppkärrsskolan, får fordon inte parkeras.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2012, då lokal trafikföreskrift 1907 2009:101 beslutad 2009-0211 skall upphöra att gälla.
_______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2012.0360. 409

Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Rävnäs vattentäkt –
Halkbekämpning med vägsalt på länsväg 252 inom primär skyddszon för Rävnäs
vattentäkt 2012-2013
Trafikverket har inkommit med en ansökan om att utföra halkbekämpning med vägsalt längs väg 252 inom
den primära skyddszonen för Rävnäs vattentäkt under perioden 1 oktober – 31 maj 2013. Trafikverket
hemställer även om att tillståndet får verkställas omedelbart, oaktat att beslutet inte vunnit laga kraft.
Trafikverket föreslår att tillståndet villkoras med skyldighet för Trafikverket att till kommunen inkomma med
uppgift om saltförbrukning i ton samt saltindex för vägsträckan under tillståndsperioden. Uppgifterna ska
redovisas för kommunen senast tre veckor efter tillståndsperiodens slut. Redovisningen kan även lämnas på
kommunens begäran månadsvis under tillståndsperioden.

Laghänvisning
För Rävnäs vattenskyddsområde finns vattenskyddsföreskrifter som är beslutade av kommunfullmäktige
(KF § 1, daterat 2011-01-24). Efter överklagan av delar av beslutet har regeringen fastställt
(M2011/2309/Ma/M, daterat 2012-02-02) att länsstyrelsens beslut (dnr. 505-410-11, daterat 2011-05-20)
gäller i fråga om spridning av vägsalt för halkbekämpning. Enligt länsstyrelsens beslut råder därmed
tillståndsplikt för spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen för Rävnäs vattentäkt.
Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även
om det överklagas.

Remissinstanser
Ärendet har remitterats till Surahammars KommunalTeknik för yttrande. De har meddelat att de inte har något
att yttra i ärendet.

Kommunicering
Förslaget till beslut har kommunicerats med Trafikverket. De har framfört att de inte har några synpunkter på
förslaget till beslut.

Miljökontorets bedömning
Trafikverket ansökte om tillstånd för spridning av vägsalt inom vattenskyddsområdet hos nämnden redan inför
förra vintersäsongen. Detta ärende avgjordes slutligen i Mark- och miljödomstolen (M 6763-11, daterat
2012-06-08) som fastställde att länsstyrelsen beslutade tillstånd (dnr. 505-4595-2011, daterat 2011-11-15) för
åtgärden med tillhörande villkor skulle gälla.
Miljökontoret bedömer att det sedan föregående vintersäsong inte tillkommit några nya fakta som ändrar
förutsättningarna för tillståndsprövningen utan att tillstånd bör ges till Trafikverket den ansökta perioden.
Tillståndet bör förenas med villkor och Trafikverkets förslag till villkor bör kombineras med krav på att
samtliga enskilda saltinsater ska journalföras med uppgifter om tidpunkt, saltmängd samt temperatur och
övriga väderomständigheter som ligger till grund för och motiverar saltinsatsen.

Forts.sid 6
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SURAHAMMARS KOMMUN
Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-08-28

Sida

6 (13)

Forts. § 42
I ärendet yttrade sig
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
·

att enligt länsstyrelsens beslut, dnr. 505-4595-2011, daterat 2011-11-15, ge Trafikverket tillstånd till att
utföra halkbekämpning med vägsalt längs väg 252 inom den primära skyddszonen för Rävnäs
vattentäkt. För tillståndet gäller följande villkor:
o

Trafikverket ska till miljökontoret inkomma med uppgifter om saltförbrukning i ton och saltindex
för vägsträckan den aktuella perioden senast tre veckor efter tillståndsperiodens slut. Den slutliga
redovisningen ska vara indelad i kalendermånader och ska lämnas till miljökontoret under
tillståndsperioden om så begärs.

o

Samtliga enskilda saltningsinsatser ska journalföras med uppgifter om tidpunkt, saltmängd samt
temperatur och övriga väderomständigheter som ligger till grund för och motiverar
saltningsinsatsen. Uppgifterna ska redovisas för miljökontoret om så begärs.

·

att tillståndet gäller perioden 2012-10-01--2013-05-31, samt

·

att beslutet enligt 26 kap 26 § miljöbalken ska gälla omedelbart även om det överklagas.

_____

Avgift enligt taxa för Bygg- och Miljönämnden är 3 500 kr. Avgiften faktureras separat.
Bilaga:

Hur man överklagar
Delgivningskvitto

Sändlista: Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Kopia för kännedom: Surahammars KommunalTeknik AB, Box 10, 735 21 Surahammar

Justerandes sign
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Dnr: 2012.0472. 401

Projektinbjudan, Mälaren – en sjö för miljoner
Bygg- och miljönämnden har från kommunstyrelsen erhållit en projektinbjudan för synpunkter angående
Mälarens Vattenvårdsförbunds inbjudan till kommunen i projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner”. Projektet
är treårigt och ska pågå åren 2012-2014.
Syftet med projektet är att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete inom vattenförvaltningen där
målet 2015/2021 är att god ekologisk status/potential ska vara uppnådd i samtliga vattenförekomster. I
projektet ges Mälarens vattenvårdsförbund (Förbundet) en samordnande och stödjande roll i det kommunala
åtgärdsarbetet för Mälaren. Gemensamma ansökningar om medel för åtgärdsprojekt kan tas fram och
förbundets egen åtgärdsbudget kan användas som medfinansiering i sådana projekt. Projektet genomförs även
för att skapa kompetensnätverk och för att höja kompetensnivån hos kommunerna.
Projektet är tänkt att finansieras till hälften av statliga medel och till hälften av Förbundet. Projektkostnaden
för Surahammar för åren 2013-2014 är angiven till 10 135 kr. Organisatoriskt kommer projektet att ligga
under Förbundets styrelse men en referensgrupp kommer att knytas till projektet. Referensgruppen föreslås
bestå av representanter från Förbundets medlemskrets och deltagande kommuner samt en representant från
staten. Utöver det erbjuds samtliga kommuner att delta i nätverksträffar.
Mälarens vattenvårdsförbund har idag ett antal medlemmar och bl.a. är de 22 kommuner som ligger i direkt
anslutning till Mälaren medlemmar. Övriga medlemmar är ett urval av länsstyrelserna, statliga verk, privata
företag samt några vattenorganisationer och Kolbäcksåns vattenförbund är en av dessa vattenorganisationer.
Förbundet bedömer att Mälarens påverkansområde är betydligt större än vad dagens medlemskrets motsvarar
och anger att 62 kommuner helt eller delvis ligger inom detta område. För att ett samordningsarbete ska bli
ändamålsenligt behöver medlemskretsen utvidgas till de ca 50 kommuner som har störst påverkan i
avrinningsområdet och Surahammar är en av dessa kommuner.
Kolbäcksåns påverkan på Mälaren

Kolbäcksån som rinner genom hela Surahammars kommun, är en av de stora åarna som har sitt utloppsflöde i
Mälaren. Ån är historisk förorenad av metaller från bl.a. mångårig gruvhantering och metallindustri. Likaså är
näringshalterna höga nedströms i ån och i Strömsholm är både fosfor- och kvävehalterna höga. Enligt
Kolbäcksåns årsrapport för 2011 var åns totala belastningen på Mälaren 8 696 ton organiskt material, 618 ton
kväve och 26 ton fosfor och metallbelastningen var 8,7 ton zink, 1,8 ton koppar, 1,5 ton nickel, 681 kg krom
för att nämnda de största metalltransporterna.
Varför samverka?

Inom vattenförvaltningsarbetet har kommunerna en viktig roll. De har ansvar för den fysiska planeringen
enligt plan- och bygglagen, är lokala tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare samt företräder
kommuninvånarna. I tillsyns- och planeringsarbetet ska kommunerna se till att miljökvalitetsnormerna för
vatten uppnås och vidta de åtgärder som de ansvarar för enligt vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Med sin
lokalkännedom och närhet till medborgarna förutsätts kommunerna vara representerade och aktiva inom
vattenförvaltningen.
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Forts. § 43
En samverkan i en större organisation ger en rad fördelar såsom att:
·
ett helhetsperspektiv kan erhållas inom vattenförvaltningen,
·
·

kunskapsuppbyggnaden och erfarenhetsutbytet stimuleras och underlättas,
rätt åtgärder kan prioriteras,

·
·

framförandet av lokala förhållanden kan ske innan fortsatt arbete och beslut,
vattenarbetet kan få en lokal förankring i den egna kommunen,

·
·
·

möjligheterna att erhålla statliga bidrag och andra stöd förbättras,
samordningsvinster kan erhållas genom att merarbete undviks när samma åtgärder ska vidtas i flera
kommuner, samt
det blir större genomslagskraft och effektivitet om t.ex. åtgärder ska ske inom ett större område.

Projektet innebär inte att kommunens ansvar att genomföra åtgärder minskar eller tas bort utan detta ansvar
åvilar fortfarande kommunen. Istället kan projektet underlätta och påskynda kommunens åtgärdsarbete. Om
kommunen väljer att delta i projektet är det viktigt att resurser avsätts för arbetet och då på ett
kommunövergripande plan så att ett aktivt deltagande kan ske från kommunens sida. Risken är annars att
deltagandet blir passivt och vinsten med samverkansfördelarna kan då gå förlorade. Inför projektstarten bör ett
antal samverkanskriterier fastslås och efter projekttidens slut bör en utvärdering ske för bedömning om
kriterierna uppfyllts.

I ärendet yttrade sig
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Per Jörgensen (S)
Börje Ahlin (S)
Benita With (S)
Benny Andersson (V)

Bygg- och miljönämnden beslutar
Rekommendera kommunstyrelsen besluta
att Surahammars kommun går med i pilotprojektet Mälaren - en sjö för miljoner
_____

Sändlista: Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr: 2011.0281.211

Detaljplan för Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1, Bäckhammarskolan,
Ramnäs, Surahammars kommun.
Detaljplanen för Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1, Bäckhammarskolan, har varit utställd för granskning
under tiden 11 maj 2012 – 8 juni 2012 på Kommunkontoret, Surahammar och Ramnäs bibliotek på Städet.
Planhandlingarna har även varit tillgängliga via kommunens hemsida.
Under granskningstiden inkomna yttranden och synpunkter berör dels tekniska frågor och dels farhågor att de
nya bostäderna kommer att innebära inskränkningar i allmänhetens möjlighet att använda det gamla
skolområdet för rörligt friluftsliv.
Inkomna yttranden och synpunkter har kommenterats i utlåtandet. Någon ytterligare förändring i planförslaget
föreslås inte.
Detaljplanen kan därför nu antas i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap 27§.
Bilaga
Utlåtande efter granskning

Bygg- och Miljönämndens beslut
Bygg- och Miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta begära att Kommunfullmäktige antar
detaljplanen för del av Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1. (Bäckhammarskolan), Ramnäs, Surahammars
kommun upprättad 2012-05-07.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3
kap MB.
_____

Justerandes sign
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Dnr: 2012.0470.211

Ändring av detaljplan för Surahammar 10:466, Industrivägen
Företaget Lisjö Produktion AB bedriver verksamhet på Industrivägen i Surahammar. Med anledning av att
företaget förvarar en mängd produkter på industrimark samt att de måste förbättra säkerheten mot intrång på
fastigheten, har de inkommit med en förfrågan till kommunstyrelsen om att få förvärva ytterligare mark, det
vill säga, vändhållplatsen och hela Industrivägen fram till Enbärsvägen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 6 februari 2012 § 34 beslutades att uppdra till förvaltningen att
undersöka förutsättningarna för en markförsäljning på Industrivägen (bilaga 1).
Under våren genomfördes flera träffar mellan industriägare för Letro Sport, Surahammars Elaffär och Lisjö
Produktion AB samt Kommunteknik AB:s gatuingenjör samt bygg- och miljönämndens byggnadsinspektörer.
En gemensam överenskommelse arbetades fram som skulle kunna möjliggöra att en markförsäljning skulle
kunna ske. Parterna blev eniga kring de praktiska och ekonomiska frågorna (dnr 2012.0182).
2012-05-28 § 79 kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att uppdra till bygg- och miljönämnden att
upprätta en detaljplaneändring snarast möjligt (bilaga 2).
2012-08-16 inkom underlag från gatuingenjören till detaljplaneändringen (bilaga 3).

Bygg- och miljönämnden beslutar
att upprätta en detaljplaneändring under förutsättning
att avtal mellan parterna blir undertecknat
_____

Justerandes sign
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BMn § 46

Information
Monica Magnusson, byggnadsinspektör, informerar om de komplexa trafikfrågor som finns i kommunen.
En grupp ska träffas för att identifiera och diskutera möjliga lösningar.

I ärendet yttrade sig
Jeanette Jinnestrand (Fp)
Börje Ahlin (S)
Benita With (S)
Per Jörgensen (S)

Bygg- och Miljönämnden beslutar
att tacka för informationen
_____

Justerandes sign
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Dnr: 2012.0001 000

Anmälan om delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Byggärenden (B)
Bygglov, § 85
Bygglov inkl. startbesked, § 75, 76, 77, 78, 80, 84, 86, 91, 92, 95, 96, 97, 101, 103
Tillfälligt slutbesked, § 79
Startbesked, § 82, 83, 89, 90, 98, 99, 105, 106
Slutbesked, § 71, 73, 72, 74, 81, 87, 88, 93
Ändring i bygglov, § 102

Miljöärenden (M)
Ansökan om inrättande av avloppsanordning, § 44, 45, 49
Installation av värmepump, § 39, 40, 42, 43,
Klagomål nedskräpning, § 41
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om årlig avgift, § 47
Trafikärenden (T)
Blomlådor som farthinder, § 6, 7
Tillfällig hastighetsbegränsning, § 8
Bostadsanpassning och parkeringstillstånd
Bostadsanpassning, 15 st
Parkeringstillstånd, 12 st

Bygg- och Miljönämndens beslut
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign
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Dnr: 2012.0002 000

Meddelanden
Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret:
1. Beslut från regering, Länsrätten, Kammarrätten:
Nacka Tingsrätt – Dom, Vägsaltning inom primär skyddszon för vattenskyddsområde vid Rävnäs i
Surahammars kommun

2. Information Miljöinspektör:
Inspektionsrapport. Tillsyn enligt miljöbalken, 7 st
Miljörapport 2011, 2 st
Skivelse, 3 st
Yttrande, 2 st
Årsrapport 2011, 9 st
Tidigare inträffat läckage från oljecistern
Statsbidrag för kalkning av sjöar i Surahammars kommun
Lokala referensmätningar av gammastrålning
Klagomål
Redovisning av saltförbrukning längs väg 252 inom Surahammars kommun
Yttrande angående detaljplan för Kv. Vråken
Utförd provtagning inom Rävnäs vattentäkt i Surahammar

3.

Information byggnadsinspektör:
Från och med första oktober blir Boverket och Bostadskreditnämnden (BKN) en
myndighet.

Bygg- och Miljönämndens beslut
Meddelandena noteras och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

