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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

                                      

Plats och tid: Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2006-03-13, klockan 13.00-15.35 
     

Beslutande: Anders Tollin (S) ordförande 
Olle Thorell (S) § 43-52 
Christina W Jansson (S)   
Kerstin Nyhlén (S) 
Anders Rydell (S)  
Kerstin Hellman (Fp) 
 
Tjänsgörande ersättare 
Leif Carlberg (S) 
Dan Haglund (Kd) 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Britt-Inger Fröberg (S) § 53-56 
 

 
 
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

Vanja Pettersson, sekreterare 
Sara Nilsson, sekreterare 
Dolwai Hellberg, säkerhetsing.  
      
      

Utses att justera Anders Rydell       

Justeringens  
plats och tid:  

Kommunkontoret, Surahammar 
Onsdag 2006-03-15, klockan15.00 
      

Paragrafer: 42-56 

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

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

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

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 42    Dnr 2006.007   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 
 
BILAGA: Likviditetsrapport 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, § 40 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
______ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 43    Dnr 2006.047   110 
  
Säkerhetspolicy för Surahammars kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Säkerhetsfrågorna har i landets alla kommuner fått en allt större aktualitet. Två nya lagar 
gäller också för kommunens del , nämligen Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
samt Lagen om extraordinära händelser i fredstid (2002:833) . 
 
Den nya lagstiftningens utgångspunkt är att kommunerna skall ha en hög 
handlingsberedskap för möjliga påfrestningar och att planer och förebyggande arbete är 
ett medel härför.  
 
BILAGA: Säkerhetspolicy för Surahammars kommun 
                 Krisledningsplan för Surahammars kommun 
                 Informationsplan vid krisledning för Surahammars kommun 
                 Riktlinjer för säkerhetsorganisation för Surahammar kommun 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, § 41 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att fastställa bilagda dokument. 
 
 
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 44   Dnr 2006.048   000 
 
Förslag till avgifter för kopiering/avskrift av allmänna handlingar 
 
Enligt Tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del av allmänna handlingar rätt att 
erhålla avskrift eller kopia av handlingen, till den del den får lämnas ut. För att täcka sina 
kostnader har myndigheter rätt att ta ut avgift. Staten har för sin del fastlagt 
kostnadsbelopp i den sk avgiftsförordningen. För kommunernas del gäller att avgiftstaxa 
måste antas av kommunfullmäktige. Något sådant taxebeslut har hittills inte tagits av 
kommunfullmäktige i Surahammar. 
 
Föreslås följande avgifter för kopiering/avskrift av allmänna handlingar  
 
Tio sidor eller färre  Ingen avgift 
11 sidor                27 kronor 
För varje sida därutöver (A4) 2 kronor/sida 
För varje sida dörutöver (A3) 3 kronor/sida 
 
Om antalet kopior överstiger nivån för avgiftsfria kopior skall upprepade framställningar 
om kopior från samma person, eller i samma ärende läggas samman vid 
avgiftsberäkning.  
 
Begärs handlingarna översända med post skall kommunens självkostnad för porto samt 
postförskottsavgift uttagas samtidigt med avgiften.  
 
Berörd nämnd äger rätt att avstå från uttag av avgift i fall där nämndens eget intresse av 
att korrekt information lämnas ut motiverar avgiftsfrihet.  
 
Avgiften erläggs kontant vid utlämnandet. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, § 42 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att anta avgifter mm enligt ovanstående förslag. 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 45   Dnr 2006.035   004 
 
Projekta Part AB, ansökan om kommunal borgen 
 
Projekta Part har under 2006 planerat för nybyggnation av 20 marklägenheter inom kv 
Ugglan i Surahammar. Lägenheterna är i första hand ämnade för åldersgruppen +55 år. 
Byggnationen har kostnadsberäknats till 26,0 mkr. 
För upptagande av lån begär Projekta Part kommunal borgen på 26,0  miljoner kronor. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, §  43 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att bevilja Projekta Part AB kommunal borgen på 26,0 miljoner kronor. 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 46    Dnr 2006.040   000 
 
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 
 
Länsstyrelsen lämnar kommunen tillfälla att yttra sig över Ramnäs konferens AB:s 
ansökan om tillstånd att sätta upp övervakningskameror. 
Yttrandet ska var länsstyrelsen tillhanda senast 2006-03-15. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-02-27, § 43 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att ej lämna någon erinran mot kameraövervakningen på Ramnäs Konferens AB 
 
 
_____

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 47    Dnr 2006.041   002 
 
Revisions rapport, Personalen – hur används denna resurs 
 
Kommunens revisorer har inlämnat en revisionsrapport Personalen- hur används denna 
resurs. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27, § 45 
 
Yrkande 
Kerstin Hellman (Fp) yrkar att rapporten ej läggs till handlingarna 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att lägga revisionsrapporten till handlingarna 
 
Kerstin Hellman (Fp), Yvonne Gmeiner (Fp) och Dan Haglund (Kd) anmäler reservation 
mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 48   Dnr 2005.169   000 
 
Medborgarmotion angående förbättringar i badhuset 
 
Marketta Rehn, Surahammar har inlämnat en medborgarmotion angående förbättringar i 
badhuset. 
 
Kultur, Fritid och Turismnämnden har behandlat motionen och lämnat förslag till svar. 
 
BILAGA: Motion 
                  Svar på motionen 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27 § 46 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att med hänvisning till bilagd skrivelse anses motionen besvarad 
 
 
_______

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 49    Dnr 2005.179   000 
 
Motion angående avgiftsfri skola 
 
Marie Wennberg (V) och Göran Wennberg (V) har inlämnat en motion angående 
avgiftsfri skola. 
 
Motionen har behandlats av Barn och Ungdomsnämnden som föreslår att motionen 
bifalles. 
 
BILAGA: Motion 
                B&U:s protokoll 
 
Yrkande 
Olle Thorell (S), Kerstin Hellman (Fp), Kerstin Nyhlén (S) och Dan Haglund (Kd) yrkar 
av ärendet återremmitteras 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att återremmittera ärendet. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 50    Dnr 2005-178   000 
 
Medborgarmotion angående beredning av medborgarmotioner 
 
Östen Mård, Surahammar har inlämnat en medborgarmotion angående beredning av 
medborgarmotioner. 
 
BILAGA: Medborgarmotion 
                  Svar på motionen 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27 § 49 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till bilagd skrivelse anses motionen besvarad 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 51    Dnr 2005.176   111.178    
 
Medborgarmotion angående lokal folkomröstning om  kommunal verksamhet 
 
Östen Mård, Surahammar har inlämnat en medborgarmotion angående lokal 
folkomröstning om kommunal verksamhet. 
 
BILAGA: Motion 
                  Svar på motion 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27 § 50 
 
Yrkande 
Olle Torell (S), yrkar på bordläggning av ärendet 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att bordlägga ärendet 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 52    Dnr 2005.165   000 
 
Motion angående checklista av KF-beslut 
 
Kerstin Hellman (Fp), Leif Rörström (M), Dan Haglund (Kd) och Erkki Visti (C) har 
lämnat in en motion angående checklista av KF-beslut. 
 
BILAGA: Motion 
                  Svar på motion 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-02-27 § 52 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att med hänvisning till bilagd skrivelse anses motionen besvarad 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 53    Dnr 2006.049   001 
 
Upprättande av Biblioteksplan för Surahammars kommun 
 
Föreligger förslag att en biblioteksplan upprättas för Surahammars kommun. 
 
Beredande organs förslag 

        Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 53 
 

  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Kultur, Fritid och Turismnämnden i samarbete med Barn och Ungdomsnämnden 
upprättar en biblioteksplan för kommunen. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 54    Dnr 2006.014   000 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
28 st avseende anställning 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga meddelandena till handlingarna 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 55   Dnr 2006.015   000 
 
Meddelande 
 
Kommunrevisionen, protokoll 2005-12-16 
Statens bostadsnämnd, beslut om ersättning för avvecklingskostnader 
Myndigheten för skolutveckling, beslut om statligt stöd för utbildning av vuxna 
Skolverket, utbetalning av statsbidrag gör personaförstärkningar, skola, fritidshem 
Namninsamling till förmån för Läsa-skriva-räkna garanti. 
VKL, Protokollsutdrag 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga meddelandena till handlingarna 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Ks § 56   Dnr 2006.053   110 
 
Årets Företagare i Surahammars kommun 
 
”Årets företagare” är ett hederstecken till enskild företagare som under året utfört en 
prestation i sin kommun. Årets företagare utses av Företagarna efter förslag från 
kommunen. 
 
År 1980 startade Gunnar Lundblad företaget ITAB. Den huvudsakliga verksamheten 
bestod då av bärhandel såsom hjortron och lingonförsäljning.  
I slutet av 80-talet började Gunnar att köpa upp restpartier av arbetskläder som sedan 
såldes på olika  marknader. Som följd av detta kläcktes idén att börja importera kläder. 
Från början skedde försäljningen i anslutning till bostaden på Dalavägen i Surahammar. 
Omsättningen var ca 1mkr.  
 
Fr o m 1990 utökades verksamheten till försäljning av fritids- och arbetskläder och skor 
via i huvudsak postorder. Butiksförsäljning förekommer också. Produkterna är i 
huvudsak egen import och design. Företaget flyttade 1994 till större lokaler på 
Enbärsvägen 18.  
 
För 8 år sedan ödelades hela företaget i en brand. Gunnar upplevde branden som ett 
livsverk som gick upp i rök. Men som entreprenör är det bara att komma igen. Som tur 
var så fanns det tomma lokaler att hyra i anslutning till de brandhärjade. Efter branden så 
har företaget ökat sin omsättning med ca 20%/år.   
 
Under 2005 har Gunnar utökat sin verksamhet med nya lokaler. Nya försäljningsytor har 
iordningställts och butiksförsäljningen har fått utökade öppettider. Administrationen har 
också fått större kontorsutrymmen. Företaget hyr fr o m 2006 hela fastigheten vid 
Enbärsvägen 18. 
 
Lagerutrymmena består av ca 300 lagerförda produkter. Dessa marknadsförs 2 gånger/år 
genom en produktkatalog som skickas till företagets kunder. Gunnar designar själv de 
flesta varorna som sedan sys upp i Kina. Kunder är företag samt privatpersoner sprida 
över hela landet. Kundunderlaget ökar stadigt. Under de senaste åren så har också 
Internetförsäljningen ökat. 
 
Sedan flera år tillbaka har företaget av Dun & Bradstreet tilldelats Trippel A. Trippel A 
står för högsta kreditvärdighet i Dun & Bradstreets kreditratingsystem.  
 
Som en god företagsledare betonar Gunnar att personalens insatser och sin frus stöd har 
varit avgörande för företagets framgång. Idag har företaget 10 anställda och en 
omsättning på ca 36 mkr. Målet är att inom 2 år öka omsättningen till 50 mkr. 
 
Gunnar Lundblad har genom sitt engagemang och entreprenörsanda visat att det går att få 
en idé att utvecklas till ett expanderande och framgångsrikt företag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-13  

Kommunen anser att detta skall uppmuntras och uppmärksammas. 
Förslaget är förankrat i styrelsen för Företagarnas lokalavdelning i Surahammar.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att nominera Gunnar Lundblad till Årets Företagare i Surahammars kommun. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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