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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

                                      

Plats och tid: Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2006-02-13, klockan 13.00-15.15. 
     

Beslutande: Anders Tollin (S) ordförande 
Olle Thorell (S) §23-34, 37-41 
Christina W Jansson (S) §23-28, 
30-41 
Anders Rydell (S)  
Göran Wennberg (V) 
Kerstin Hellman (Fp) 
Leif Rörström (M) 
Erkki Visti (C) 
 

 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tjänstgörande ersättare 
Leif Carlberg (S) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Övriga deltagande Frank Pfeiler, kanslichef 
Petri Luttinen, ekonomichef 
Lisbet B Hedmark personalchef 
Kurt Haraldsson, verksamhetschef 

Vanja Pettersson, sekreterare 
Inge Carlsson VD 
      
      
      

Utses att justera Anders Rydell       

Justeringens  
plats och tid:  

Kommunkontoret, Surahammar 
Onsdag 2006-02-15, klockan15.00 
      

Paragrafer: 23-41 

Underskrift Sekreterare ................................................................. 
  Vanja Pettersson      

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

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

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 23    Dnr 2005.007   004 
 
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 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 25. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga informationen till handlingarna 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (20) 

Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 24   Dnr 2006.025   221 
 
Detaljplan för Surahammar 10:165, Handelsträdgården (Ekängen) Etapp III 
 
Planens idé och syfte är att göra det möjligt att förändra markens användning inom det 
område som tidigare använts som handelsträdgård. Bostäder i form av fem enbostadshus 
med rymliga tomter föreslås i planen. 
Detaljplaneförslaget avses att handläggas som enkelt planförfarande. 
Samrådstid 2006-01-25 – 2006-02-08 
 
BILAGA: Samrådshandling 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 24 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att ej lämna någon erinran mot planförslaget. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 25     Dnr 2006.029   004 
 
Tomtpriser vid Timmervägen, Surahammar 
 
Mark- och Fastighetsnämnden har behandlat frågan om pris på de tomter som planeras 
efter Timmervägen. 
 
Efter utredning föreslår mark och fastighetsnämnden att priset per tomt fastställs till  
100 000:- inklusive anslutningsavgift för VA. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30 § 27 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att fastställa priset per tomt till 100 000:- inklusive anslutningsavgift för VA. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 26      Dnr 2006.023   005 
 
Exploateringsavtal mellan Surahammars kommun och Projekta part AB 
 
Föreligger förslag till exploateringsavtal gällande fastigheten Surahammar 9:503. 
 
BILAGA: Exploateringsavtal 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 28 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att godkänna exploateringsavtalet gällande Surahammar 9:503. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 27     Dnr 2006.030   110 
 
Justering av avtal för Gemensamma nämnden för samverkan för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor mellan landstinget och 
kommunerna i Västmanland. 
 
Rubricerat avtal behöver kompletteras under § 2 Omfattning, med tillägg av texten: Ge 
parterna möjlighet att via hjälpmedelsverksamheten köpa service avseende 
verksamhetsutrustning enligt nivå 4 hjälpmedel, utan upphandling (detta faller inom 
hjälpmedelsområdet) 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 29 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att avtalet kompletteras  under § 2 Omfattning, med tillägg av texten: Ge parterna 
möjlighet att via hjälpmedelsverksamheten köpa service avseende verksamhetsutrustning 
enligt nivå 4 hjälpmedel, utan upphandling (detta faller inom hjälpmedelsområdet). 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 28   Dnr 2006.016   004 
 
SuraVision AB, ansökan om driftbidrag för år 2006. 
 
SuraVision  är under rekonstruktion och en fusion till Surahammars KommunalTeknik 
AB är under utarbetande. För att möjliggöra för bolaget att klara övergången till 
marknadsmässiga priser vad avser datauppkopplingar är bolaget för år 2006 i behov av 
250 tkr i kommunalt driftbidrag utöver den ersättning bolaget erhåller via 
tillhandahållande av svartfiber. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 30 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att bevilja SuraVision 250 000:- i driftbidrag för år 2006. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 29   Dnr 2005.124   004 
 
Försäljning av kommunens fastigheter, sk ”Sale –and-leaseback”. 
 
I svar på motion i Kf § 10 2004, angående försäljning av kommunens fastigheter, angavs 
att offerter på sk sale- and leaseback lösningar skulle tas in från flera bolag. Dessa 
offerter skulle sedan analyseras av kommunens ekonomiavdelning. Därefter skulle 
bedömning göras om det finns förutsättningar att gå vidare med någon av offerterna. 
 
I analys som gjorts av ekonomiavdelningen visas att en betydande faktisk merkostnad för 
kommunen med sk sale- and leaseback i jämförelse med att behålla fastigheterna i egen 
ägo. 
 
BILAGA: Analys angående försäljning av kommunens fastigheter, s k ”Sale- and- 
leaseback”. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 31 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga analysen till handlingarna. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 30     Dnr 2006.017   004 
 
Virsbo Finska Förening 50 år 
 
Virsbo Finska Förening firar 50-årsjubileum den 25 mars 2006. Föreningens styrelse har 
diskuterat möjligheten att bjuda in 2-4 personer från  kommunens vänort Juupajoki.  
Föreningen kan ej bekosta kost och logi mm för de inbjudna varför man vänder sig till 
kommunen för att få hjälp med finansieringen. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 32. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att anslå 1000:- till jubileet från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 31   Dnr 2006.031   004 
 
Kommunens firmateckning 
 
Principerna för kommunens firmateckning regleras i § 22 i det av kommunfullmäktige 
fastställda reglementet för kommunstyrelsen. 
 
Förslag 
 
Att köpehandlingar, avtal, kontrakt, lån och borgensförbindelser och övriga rättsligen 
bindande handlingar för kommunstyrelsen ska undertecknas av Anders Tollin och Olle 
Thorell, två i förening eller av en av dessa med kontrasignering av någon av 
tjänstemännen Frank Pfeiler, Petri Luttinen, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark. 
 
att kvitton, bankanvisningar, postanvisningar, checkar samt tingsrätts- och 
kronofogdeärenden ska undertecknas av Kerstin Larsson, Marianne Karlin,  Anja Visti, 
Petra Walls, Christina Sandin, Anne-Marie Lundmark eller Gun Ringbom, två i förening. 
 
Hyreskontrakt undertecknas av Owe Johansson, Kerstin Larsson, Anne Marie Lundmark, 
Petra Walls två i förening. 
 
Leasingavtal tecknas av Owe Johansson, Frank Pfeiler, Petri Luttinen, 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. 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 33 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att teckning av kommunens firma skall ske enligt ovan redovisat förslag. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (20) 

Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 32     Dnr 2006.026   000 
 
Utveckling av lokal service i Västmanlands län 
 
FLF, landsbygdshandelns främjande arbetar med syfte att långsiktigt bevara och utveckla 
den sammantagna nyttan av en levande landsbygd med en god närservice i länet. 
 De frågar nu om kommunen vill vara med och stödja arbetet med kommande projekt. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 34. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att ej stödja arbetet med kommande projekt. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 33     Dnr 2005.189   000 
 
Uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn enligt miljöbalken- besök vid plan-, 
bygg- och miljönämnden i Surahammars kommun 
 
Länsstyrelsens miljöenhet gjorde den 4 december 2004 ett tillsynsbesök vid 
miljökontoret i Surahammars kommun. I brev till kommunen 2005-11-28 anger 
länsstyrelsen att man förväntar sig att kommunstyrelsen återrapporterar följande 
uppgifter; 
 
1. Hur kommunen avser att säkerställa att plan-, bygg- och miljönämnden långsiktigt 

kan avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn enligt 7 § 1 
stycket förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 

2. Hur plan-, bygg- och miljönämnden avser att agera för att uppfylla kraven på 
registerhållning enligt 7 § 2 stycket punkt 2 förordningen om tillsyn enligt 
miljöbalken. 

 
I bilagt förslag till svar anger Surahammars kommun att man är medveten om 
resursproblematiken på miljökontoret med därtill hörande komplikationer dels att man 
arbetar på en lösning. Detta genom att kommunen deltar i en utredning om en gemensam 
organisation tillsammans med andra kommuner i länet.  
 
BILAGA: Länsstyrelsens utvärdering 

Yttrande över utvärdering vid miljökontoret i Surahammars kommun. 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 35 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att ställa sig bakom yttrandet till länsstyrelsen. 
 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (20) 

Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 34   Dnr 2006.027   110 
 
Integrationsverket, framställan om tillfällig överenskommelse 
 
Kommunen har en befintlig överenskommelse med integrationsverket om mottagande av 
flyktingar. I tillägg till denna överenskommelse önskar integrationsverket teckna en 
tillfällig och särskild överenskommelse om introduktionsplatser för år 2006. Bakgrunden 
är att med anledning av ny lagstiftning i november 2005 kommer betydligt fler 
asylsökande att få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år. Detta ställer krav på flera platser 
i kommunerna. 
 
BILAGA: Skrivelse från Integrationsverket. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 36. 
  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att överlämna ärendet till Socialnämnden för beredning. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

 
Ks § 35   Dnr 2005.197   110 
 
Yttrande, förutsättning för en gemensam organisation för miljö & bygg i Arboga, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammar 
 
Vid sammanträde 2006-01-16 i kommunstyrelsen erhöll kanslichef Frank Pfeiler i 
uppdrag att arbeta fram ett förslag till yttrande över rubricerad utredning. Det som 
kommunen ska ta ställning till är om man anser att fortsatt utredning bör ske med 
utgångspunkt i utredningen.  
 
I förslaget till yttrande hanteras de aktuella frågeställningarna. Yttrandet innebär  
 
- att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att vidare utreda förutsättningarna för en 

gemensam organisation för miljö- och bygg med de andra inblandade kommunerna 
- att föreslagen tidsplan med ställningstagande till konkreta förslag i 

kommunfullmäktige i juni 2006 ska följas 
 
BILAGA: Yttrande över gemensam organisation för miljö & bygg.   
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-30, § 37. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att ställa sig bakom förslaget till yttrande. 
 
 
_____ 
         

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 36   Dnr 2006.015   000 
 
Meddelande 
 
Polismyndigheten, Brottsuppföljning jan-dec 2005 
VKL, Protokollsutdrag 
Kärnhuset Ung Fritid, redovisning av fältarbetet. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (20) 

Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 37   Dnr 2006.012   221 
 
Detaljplan för Surahammar 9:503 kv Ugglan, Vallgatan Surahammar 
 
Gällande detaljplan antogs 1940 och planområdet utgörs av kvartersmark för 
bostadsändamål. Aktuellt planförslag syftar till att möjliggöra uppförande av ca 20 
stycken marklägenheter för 55+ boende. Förändringarna i förhållande till gällande plan är 
begränsade, varför planförfarandet kan handläggas med enkelt planförförande. 
 
Planen har nu varit ute på samråd under tiden 2006-01-16—2006-01-30 och är nu klar för 
antagande 
 
BILAGA: Antagandehandling 
 
Beredande organs förslag 
Plan, Bygg Miljönämndens protokoll 2006-02-01, § 10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-07, § 38. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att anta detaljplan för Surahammar 9:503, kv Ugglan, Vallgatan, Surahammar. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 38   Dnr 2006.013   221 
 
Detaljplan för Surahammar 9:592 m fl, Område vid Timmervägen, Surahammar  
 
Gällande detaljplan antogs 1990 och planområdet utgörs av kvartersmark för 
bostadsändamål. Aktuellt planförslag syftar till att möjliggöra 12 stycken nya tomter för 
friliggande bostäder. Förändringarna i förhållande till gällande plan är begränsad, varför  
planförslaget kan handläggas med enkelt planförfarande. Planen har varit ute på samråd 
under tiden 2006-01-16—2006-01-30 och är nu klar för antagande. 
 
BILAGA: Antagandehandling. 
 
Beredande organs förslag 
Plan, Bygg Miljönämndens protokoll 2006-02-01 § 11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-07, § 39. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att anta detaljplan för Surahammar 9:592 m fl, område vid Timmervägen, Surahammar. 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 39   Dnr 2006.037   669 
 
Samordnad upphandling av skolskjuts och skolskjuts för elever med särskilda 
behov 
 
Hallstahammars kommun, Surahammars kommun och Kantzowska gymnasiet har 
infordrat anbud på samordnad upphandling av skolskjuts och skolskjuts för elever med 
särskilda behov. 
 
Vid anbudstidens slut har två anbud inkommit. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att anta, för den del av upphandlingen som avser skolskjuts och skolskjuts för elever 
smed särskilda behov , anbudet från Björks Buss AB, alternativ 2. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av allmän förvaltningsdomstol, efter ansökan om 
överprövning , inte förordar åtgärd enligt 7 kap. § 2 LOU.  
 
Avtal tecknas tidigast 2006-02-23. 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 40   Dnr 2006.038   000 
 
Allmänhetens rätt till inlämnande av medborgarmotioner 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-12-15 § 109 att på försök låta allmänheten inlämna 
medborgarmotioner till kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att fortsätta försöket att låta allmänheten inlämna medborgarmotioner till 
kommunfullmäktige under år 2006 
 
Att försöket ska utvärderas under hösten 2006. 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-02-13  

Ks § 41   Dnr 2006.039   000 
 
Öppna sammanträden och allmänhetens frågestund i nämnderna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-12-15 § 108 om öppna sammanträden och 
allmänhetens frågestund i nämnderna. 
 
 
Öppna sammanträden 
Ärenden som behandlas vid offentliga sammanträden skall vara sådana som avgörs av 
nämnden själv. Ärenden som nämnden bereder för slutligt avgörande i kommunstyrelsen, 
annan nämnd eller kommunfullmäktige tillhör ej den offentliga delen av sammanträdet. 
En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning och ärenden som omfattas av sekretesslagen. 
 
Allmänhetens frågestund i nämnderna 
Allmänheten skall beredas tillfälle att i anslutning till sammanträde med nämnden ställa 
frågor om nämndens verksamhet vid 4 tillfällen per år. Frågor skall ställas till ordförande 
i nämnden eller, på dennes uppdrag, till förtroendevald eller tjänsteman. Frågor skall 
anmälas 1 vecka före sammanträdet och kan vara skriftliga eller muntliga.  Inga andra 
inlägg än den frågandes frågor och den svarandes svar får förekomma.    
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att försöket med öppna sammanträden och allmänhetens frågestund skall fortsätta under 
år 2006. 
 
Att utvärdering skall ske hösten 2006. 
 
 
_____ 

 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 


