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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

                                      

Plats och tid: Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2006-09-04, klockan 13:00 – 14:30 
     

Beslutande: Anders Tollin (S) ordförande 
Olle Thorell (S) 
Kerstin Nyhlén (S)  
Anders Rydell (S) 
Göran Wennberg (V) 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Leif Rörström (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Leif Carlberg (S) 
Britt-Inger Fröberg (S) 
      
      
 
      
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

Maria Boman, alkoholhandläggare 
Sabine Dahlstedt       
      

Utses att justera Anders Rydell       

Justeringens  
plats och tid:  

Kommunkontoret, Surahammar 
Tisdag 2006-09-05 klockan15:00 
      

Paragrafer: 96 - 103 

Underskrift Sekreterare ................................................................. 
  Sabine Dahlstedt 

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

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

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

KS § 96    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. 

 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
_____ 

   
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

KS § 97      Dnr 2006.134   118 
 
Plan för psykologisk beredskap 
 
I socialstyrelsens allmänna råd ”psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer” föreslås att en psykisk och social katastrofberedskap byggs upp i 
kommuner och landsting. Denna beredskap måste vara fast knuten till och helt samstämd 
med kommunens och landstingets övriga krisberedskap. 

 
För kommunens del föreslås i råden att beredskapsgrupper för psykiskt och socialt 
omhändertagande (POSOM-grupp, stödgrupper) byggs upp. Dessa grupper skall kunna 
nyttjas vid stora olyckor och extraordinära händelser. 
 
Även Surahammars kommun bör ha tillgång till en POSOM-grupp. Gruppen skall vara 
en resurs i kommunen med den huvudsakliga uppgiften att leda arbetet med psykiskt och 
socialt omhändertagande av människor som drabbas av olycka eller kris. 

 
POSOM-gruppen bör bestå av personer som har kunskap i ämnet och som arbetar i 
organisationer som kan beröras av insatser vid olyckor och kriser. Gruppen skall i sin tur 
ha tillgång till stödgrupper som har den direkta kontakten med den/de drabbade. 
Medlemmarna skall ha ett intresse för aktuella frågor och olika kompetenser som gör att 
gruppmedlemmarna kompletterar varandra och på sätt kan fullgöra uppgiften bra. 
 
Socialförvaltningen bör administrera stödgruppsorganisationen. IFO chefen är 
sammankallande. 
 
POSOM-gruppen skall bl.a.;  

• tillse att Surahammars kommun har en god och effektiv organisation avseende 
psykologisk beredskap och sociala stödinsatser vid olyckor och kriser 

• följa utvecklingen inom verksamhetsområdet samt årligen föreslå erforderliga ändringar i 
regelverk och organisation samt svara för att i verksamheten deltagande personal har 
erforderlig och adekvat utbildning. 

• rekrytera stödpersoner och organisera stödgrupper. 
• kontakta och svara för samordning av stödinsatser. 

 
BILAGA: Plan för psykologisk beredskap och sociala stödinsatser vid olyckor och kriser i 
Surahammars kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta planen för psykologisk beredskap och sociala stödinsatser vid olyckor och kriser i 
Surahammars kommun. 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

KS § 98    Dnr 2006.133   118      
 
Ansökan om medel för kommunal ledningsplats 
 
Surahammars kommun har under det senaste året byggt ut sin beredskap för att hantera 
olika former av kriser. En brist som framkommit i den kommunala nulägesanalysen är att 
det saknas en ledningsplats med tillgång till stationär reservkraft. 
 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) kan under förutsättning av en genomtänkt 
kommunal strategi för säkerhetsarbetet ge stöd för utbyggnad av aktuella ledningsplatser.  
 
BILAGA: Ansökan om medel för kommunal ledningsplats 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om medel för kommunal ledningsplats hos Krisberedskapsmyndigheten. 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

KS § 99    Dnr 2006.131   663      
 
Intresseanmälan om att starta privat familjedaghem i Ramnäs 
 
En intresseanmälan om att få starta var sitt privata familjedaghem i Ramnäs har 
inkommit från Åsa Gunnstedt och Mari Kjellén.  
 
 
BILAGA: Intresseanmälan samt tillhörande bilagor 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att överlämna ärendet till barn- och ungdomsnämnden. 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

KS § 100    Dnr 2006.149   889      
 

Tillfällig utökning av mottagandet av flyktingar 2006 
 

Kommunen har avtal med integrationsverket om mottagning av 40 utlänningar per år. 
Under tiden 2002 till 2006 har kommunen tagit emot 164 utlänningar varav ca 110 finns 
kvar i kommunen. Integrationsverket har efterfrågat om kommunen tillfälligt kan utöka 
antalet under 2006. Kommunen har tidigare svarat att den inte kan utöka mottagandet på 
grund av brist på lägenheter. Kommunen har tagit emot 44 anvisade utlänningar t.o.m. 
juni månad 2006 och det finns en viss tillgång till lägenheter. 31 av de mottagna under 
2006 bor i Ramnäs. Integrationsverket har gjort en ny muntlig förfrågan om utökad 
mottagning. Utökar kommunen mottagandet under 2006 så utökas det statliga stödet till 
kommunen med 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot under 2006. Efter 
diskussion med Integrationsverket föreslår chefen för skola-omsorg att ett tillfälligt avtal 
om att mottaga 50 utlänningar under 2006. 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta emot  50 flyktingar/utlänningar under 2006. Detta under förutsättning av att 
kommunen sluter ett tillfälligt avtal med Integrationsverket. 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

KS § 101    Dnr. 2006.015   000 
 

Meddelande 
 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund – Protokoll 
Undomsting för hållbar utveckling – Ansökan om bidrag 
VKL – Protokollsutdrag 
Rapport – ”Den aktive deltagaren” Undersökning kring introduktion av nyanställda 
invandrare 
Uppmaning från 5i12-rörelsen – Kommunerna får inte bli en plattform för 
antidemokratiska budskap 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

KS § 102    Dnr 2006.014   000 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
16 st avseende anställning 
 

 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga delgivningsbesluten till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-09-04  

KS § 103    Dnr 2006.139   661      
 

Yttrande angående ansökningar att få starta fristående gymnasieskolor 
 

Till skolverket har inkommit åtta ansökningar om rätt till bidrag till fristående 
gymnasieskolor i Västerås. Kommuner i dess närområde, däribland Surahammars 
kommun, har enligt förordningen (1996:1206) om fristående skolor tillfälle att yttra sig 
om dessa ansökningar. Surahammars kommuns kommun har sänt dessa ansökningar om 
bidrag till Kolbäcksådalens gymnasieförbund som har skrivit ett yttrande. Skolverket 
godtager inte att gymnasieförbundet yttrar sig direkt till Skolverket utan kräver att svaren 
behandlas på ett sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
 
BILAGA: Gymnasieförbundets svar på ansökningarna samt de åtta ansökningarna om att 
få starta fristående gymnasieskolor i Västerås  
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunens yttrande till Skolverket skall vara likalydande med det förslag till svar 
som upprättats av Gymnasieförbundet.   
 
_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 


	Tjänstgörande ersättare 
	 


