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Kommunstyrelsen 2006-10-02  

                                      

Plats och tid: Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2006-10-02, klockan 13.00 – 15.15 
     

Beslutande: Anders Tollin (S) ordförande 
Christina W Jansson § 108-118 
Kerstin Nyhlén (S)  
Anders Rydell (S) 
Göran Wennberg (V) 
Yvonne Gmeiner (Fp) 
Erkki Visti (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Richard With (S) 
Börje Ahlin (S) §104-107, 116-118 
Dan Haglund (Kd) § 104-115 
      
      
 
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

Maria Boman, alkoholhandläggare 
Maria Lillqvist, praktikant 
Sabine Dahlstedt       
      

Utses att justera Anders Rydell       

Justeringens  
plats och tid:  

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

Paragrafer: 104 - 118 

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

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

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

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 104    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 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 95 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna likviditetsrapporten. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 105     Dnr 2006.155   004 
 
Delårsrapport 
 
Ekonomichef Petri Luttinen redogör för delårsrapporten. 
 
BILAGA: Delårsrapporten 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 96 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
 
____ 

   
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 106    Dnr 2005.179   000      
 

Motion angående avgiftsfri skola 
 

Vänsterpartiet har i motion föreslaget att alla inslag i skolan skall vara avgiftsfria för 
föräldrarna. Barn- och ungdomsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta en 
policy för avgifter inom nämndens verksamhet. 
 

BILAGA: Motion  
Förslag till policy  

 
Beredande organs förslag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-12-12, § 100 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll 2006-02-09, § 5 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-03-13, § 49 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll 2006-08-28, § 37 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 98 

 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att skolan/fritidshemmen inte får initiera insamlingar, ordna resor eller andra aktiviteter 
som föranleder kostnader för familjerna, 
 

att de aktiviteter som skolan/fritidshemmen erbjuder skall vara avgiftsfria så att alla kan 
delta, 

  
                  att skolan/fritidshemmen hjälper till med matsäck vid behov, 
 

att lägerskola eller studieresor som ordnas av skolan/fritidshemmen skall vara avgiftsfria 
och skolan skall svara för innehållet, 

 
                   att gemensam ordnad resa som inte uppfyller kravet för lägerskola eller 
                   studieresa skall ske utanför tid i skola eller fritidshem, samt 
 
                   att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med ovanstående 
                   framtagna policy. 

 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att med hänvisning till bilagd skrivelse anses motionen besvarad. 
 
_____

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-02  

 
KS § 107     Dnr 2006.141   889      
 

Ansökan om bidrag från Svenska kommunal pensionärernas förbund Avd. 81 
 
Svenska kommunal pensionärernas förbund Avd. 81 har inkommit med en ansökan om 
bidrag till 10-års jubileum. 
 
BILAGA: Ansökan 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 99 
 
 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökan om bidrag. 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

 
  

 
KS § 108     Dnr 2006.132   000 

   
Sponsoravtal mellan Surahammars IF (Sura Blue Hammers) och Surahammars 
kommun 
 
Surahammars IF (Sura Blue Hammers) önskar ett nytt sponsoravtal med Surahammars 
kommun. Den föreslagna perioden är 3 år.   
 
BILAGA: Skrivelse från Surahammars IF 
 

Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 100 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att ingå ett nytt sponsoravtal med Surahammars IF. Ett avtal där föreningen erhåller  
20 000 kr per år från kommunen de nästkommande tre åren.  

 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 109     Dnr 2006.155   880 
   

Arkiv i Västmanland, ansökan om ekonomiskt stöd för 2007 
 
Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2007.  
 
BILAGA: Skrivelse från Arkiv Västmanland 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 101 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Arkiv i Västmanland 15 000 kr i stöd för verksamhetsåret 2007. 

 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 110     Dnr 2006.107   663 
 
 
Medborgarförslag angående införande av modell för alternativt sätt att organisera 
barnomsorgen 
 
Ledningsgruppen har utarbetat förslag till svar på medborgarförslag rörande alternativt 
sätt att organisera barnomsorgen. Förslaget till svar är helt utarbetat utifrån en bedömning 
av det rättsliga läget. 
 
På basis av den stora rättsliga osäkerheten rekommenderar ledningsgruppen att 
medborgarförslaget avslås. 
 

Beredande organs förslag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2006-06-09, § 57 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-07-24, § 80 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 102   
 
BILAGA: Medborgarförslag 
  Svar på medborgarförslag 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 111      
 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29a st. 8, skall kommunstyrelsen två 
gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
skall ske på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
 
Aktuella medborgarförslag som ej är färdigberedda; 
 
Medborgarförslag om ett ”skate-, cykel- och inlineställe”  
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 103 

 
 
 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 112      Dnr 2006.83   550 
 
Nytt trafikupplägg Surahammar- Västerås 
 
Surahammars kommun, Västerås Stad och Västmanlands Lokaltrafik AB har genomfört 
en gemensam utredning. Utredningens syfte var att ta fram förslag till ett nytt 
trafikupplägg mellan Surahammar – Västerås som är bättre anpassat till resenärernas 
behov.    
 
Det redovisade förslaget innebär att utbudet av kollektivtrafik mellan Surahammar och 
Västerås ökar med 60 % jämfört med nuläget. Dessutom sker en anpassning till 
arbetspendlarnas behov genom att vissa turer angör de stora arbetsplatserna Finnslätten 
och Lasarettet i Västerås.  
 
BILAGA: Rapport ”Nytt trafikupplägg Surahammar- Västerås” 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 104 
 
  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna det nya trafikupplägget och överlämna det till Västmanlands Lokaltrafik 
AB. 
 
_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 113      Dnr 2006.148   553 
 

Remiss kring ”Verksamhetsplanen med trafikförsörjning för  
Västmanlands Lokaltrafik 2007 – 2009”  
 
Kommunen har erhålligt ett förslag till verksamhetsplan med trafikförsörjning för 
kollektivtrafiken i Västmanlands län för perioden 2007 – 2009.   
 
BILAGA: Förslag till Verksamhetsplan 2007 - 2009  

Svar på remissen 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 105 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna remissvaret till Västmanlands Lokaltrafik AB. 

  
 

_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 114      Dnr 2006.080   220 
 
Detaljplan för del av Östsura 2:199, Midgårdsparken, Surahammar 
 
Ett samrådsförslag till detaljplan för del av Östsura 2:199, Midgårdsparken i 
Surahammar, upprättat 2006-03-24. Planens syfte är att komplettera området med nya 
envånings bostadshus vid Parkvägen samt förnya lekplatsen i Midgårdsparken. 
Planområdet omfattar Midgårdsparken samt del av Parkvägen och ligger omedelbart 
öster om Surahammars centrum. Området omfattar cirka 1,1 hektar. 

 
Detaljplanen, med upprättandedatum 2006-03-24, har under tiden 20 april till 12 maj 
2006 varit utsänd på samrådsremiss till sakägare, myndigheter och intresseorganisationer. 
Under samrådstiden har 8 yttranden inkommit. I samrådet har synpunkter inkommit som 
berör bl.a. förorenad mark, att parken ska bevaras obebyggd, att E-område ska reserveras. 
De inkomna synpunkterna föranledde till mindre justeringar i detaljplanen och 
planbeskrivningen. 
 
Plan Bygg Miljönämnden beslutande att ställa sig bakom redogörelsen för samrådet samt 
att göra erforderliga justeringar av planförslaget föranlett av samrådet, samt att ställa ut 
det ändrade planförslaget för del av Östsura 2:199, Midgårdsparken, under tiden 20 juni – 
1 augusti 2006 i biblioteket Surahammar och på kommunkontoret Surahammar. 
Ett yttrande kom in under denna period som inte föranledde till någon åtgärd. 

 
BILAGA: Tjänsteutlåtande från Lars E Persson, Plankonsult  
  Detaljplan för del av Östsura 2:199 (Midgårdsparken) 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-04-24, § 68 
Kommunstyrelsens protokoll 2006-05-08, § 75 
Plan-, Bygg- och Miljönämndens protokoll 2006 § 41, § 56 samt § 66 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 107 
 

 
 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta bilagd Detaljplan för del av Östsura 2:199, Midgårdsparken 
 
 

_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 115    Dnr 2006.152   779  
 

Ansökan om projektpengar till samordnare för alkohol- och drogprevention  
 
Surahammars kommun tillsammans med Hallstahammars kommun ansöker om 
projektpengar för alkohol- och drogprevention för år två. Ansökan om stadsbidrag för år 
två skall vara Länsstyrelsen tillhanda i början på oktober. 
 
BILAGA: Ansökningshandlingarna  
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2006-09-18, § 106 

 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att tillsammans med Hallstahammars kommun ansöka om statsbidrag för år två hos 
Länsstyrelsen. 
 
 
_____ 

 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 116      Dnr 2006.118   880  
 
Stiftelsen Westmannaturism, nya stadgar 
 
Förslag på nya stadgar för stiftelsen Westmannaturism har delgivits kommunen för 
yttrande. De nya stadgarna innebär bl a att stiftelsen ändrar namn till stiftelsen för 
naturskydd och friluftsliv i Västmanlands län. 
 
BILAGA:  Förslag nya stadgar 
  Remissvar 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna remissvaret till stiftelsen Westmannaturism.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-10-02  

 
 
KS § 117    Dnr. 2006.015   000 
 

Meddelande 
 
Inbjudan till Ungdomsting om hållbar utveckling 
Rapport om närvård i Sverige 2005 
Uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn enligt miljöbalken, Surahammars 
kommun  
Arkiv Västmanland  - Verksamhetsberättelse 2005 och Protokoll 
VKL – Protokoll 
Förstudie väg 252 – Meddelande om ställningstagande 
Inbjudan till seminariet om aktuella trafiknämndsfrågor 
Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsenheten – Protokoll 
Utbildning för nyvalda i kommunen - Inbjudan 
Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsenheten – Minnesanteckningar kring tillsyn/uppföljning 
av upprättat handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
SISU - Information om statsbidrag 
Länsstyrelsen i Västmanlands län – Slutlig rösträkning och mandatfördelning 
SAMI – Uppsägning av avtal 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) 

Kommunstyrelsen 2006-10-02  

KS § 118    Dnr 2006.014   000 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
23 st avseende anställning 
 

 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga delgivningsbesluten till handlingarna. 
 
 
_____ 

 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 


	Tjänstgörande ersättare 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Plan Bygg Miljönämnden beslutande att ställa sig bakom redogörelsen för samrådet samt att göra erforderliga justeringar av planförslaget föranlett av samrådet, samt att ställa ut det ändrade planförslaget för del av Östsura 2:199, Midgårdsparken, under tiden 20 juni – 1 augusti 2006 i biblioteket Surahammar och på kommunkontoret Surahammar. 
	 
	 


