
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Sida
2010-05-03 1 (7)

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 3 maj 2010, klockan 13.00 – 13.40

Beslutande Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande
Tobias Nordlander (S)
Leif Carlberg (S)
Christina Waster Jansson (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Anders Rydell (S)
Richard With (S)
Göran Wennberg (V)
Erkki Visti (C)
Anders Tollin (S) tjg. ersättare
Dan Haglund (Kd) tjg. ersättare

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef
Marie Andersson, Assistent
Lisbet Berg Hedmark, Personalchef
Kurt Haraldsson, Verksamhetschef

Ej tjänstgörande ersättare
Kennet Hedlund (S)

Utses att justera Anders Rydell

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 5 maj, klockan 15.00

Paragrafer 44 - 47
Underskrifter Sekreterare ............................................................................

Marie Andersson

Ordförande ............................................................................
Britt-Inger Fröberg

Justerare ……………………………………………………….
Anders Rydell

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-05-05-  -  2010-05-26
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KS § 44  Dnr 2010.0052.000

Revisionsrapport “Granskning av bensinkort, rutiner och intern kontroll för
kommunens fordon“

Kommunens revisorer har låtit genomföra rubricerade granskning som avslutades i februari 2010.
Granskningen har avgränsats till Vård och Omsorg inom socialnämndens ansvarsområde. Revisorerna önskar
yttrande från såväl kommunstyrelsen och socialnämnden. Kommunstyrelsens bilagda svar fokuserar på
revisionens övergripande noteringar.

Revisorerna anger att målet för den interna kontrollen bör vara

- att det endast är kommunens fordon som tankas samt
- att fordonen endast används i tjänsten.

För att bättre kunna kontrollera att det endast är kommunens fordon som tankas anges i svaret att initiativ skall
tas för att ytterligare utveckla rutinerna för att skriva körjournal, kombinerat med nya rutiner vid
tankningstillfällena.

Att fordonen endast används i tjänsten är en självklarhet. Eftersom nedtecknade regler om detta saknas
kommer Kommunstyrelsen att ta initiativ för att förtydliga gällande resepolicy i detta avseende.
Kontrollmöjligheterna kommer också att förbättras genom ändrade rutiner.

BILAGA: Revisionsrapport ”Granskning av bensinkort, rutiner och intern kontroll för kommunens fordon”
                 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av bensinkort, rutiner och intern kontroll för
                  kommunens fordon ”

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-19, § 15

Förslag till beslut

att avge yttrande enligt bilagt förslag

I ärendet yttrade sig
Anders Rydell (S)
Dan Haglund (Kd)
Leif Carlberg (S)
Richard With (S)

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande enligt bilagt förslag

_____
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KS § 45 Dnr: 2010.0072   615

Organisation av kommunal vuxenutbildning

I arbetsgruppen för gymnasieförbundets likvidation förs en dialog kring att vuxenutbildningen förs över till
kommunerna innan gymnasieförbundet avvecklas

Chef för skola- omsorg föreslår att det fastslås en arbets- och ansvarsfördelning mellan Socialnämnden och
Barn- och Bildningsnämnden för den framtida vuxenutbildningen i kommunal regi

BILAGA: Kommunal vuxenutbildning

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-19, § 25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att arbets- och ansvarsfördelningen enligt bilagt PM träder i kraft när Surahammars kommun övertar ansvaret
för vuxenutbildningen

att reglementena för Socialnämnden samt Barn- och Bildningsnämnden revideras när Surahammars kommun
övertar ansvaret för vuxenutbildningen

I ärendet yttrade sig
Göran Wennberg (V)
Anders Rydell (S)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att arbets- och ansvarsfördelningen enligt bilagt PM träder i kraft när Surahammars kommun övertar ansvaret
för vuxenutbildningen

att reglementena för Socialnämnden samt Barn- och Bildningsnämnden revideras när Surahammars kommun
övertar ansvaret för vuxenutbildningen

_____
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KS § 46 Dnr: 2010.006   750

Rapport – ej verkställda beslut

Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden varje kvartal rapportera vilka beslut som ej verkställts inom tre
månader från besluts datum. Rapporteringen skall ske till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och
länsstyrelsen.

Beslut ej verkställd inom 3 månader

Besluts datum Sökt boende Erbjuden Kommentar
2009-06-25 Serv.boende Städet

2009-09-07
Tackat nej

2009-07-27 Serv.boende Städet
2009-09-22

Tackat nej

2009-07-27 Serv.boende Städet
2009-10-06

Tackat nej

2009-08-25 Serv.boende Städet
2009-11-03

Tackat nej

2009-09-14 Serv.boende Städet
2009-10-27

Tackat nej

2009-12-02 Serv.boende Städet
2009-12-18

Tackat nej

Samtliga ovan önskar Österängen
Fyra personer bor på tillfälligt demensboende som inrättats i väntan på ombyggnad av Källbo. Dessa
rapporteras inte till Länsstyrelsen

IFO

Typ av insats Beslutsdatum Avbrott Kommentar
Kontaktfamilj 2009-06-10 Resursbrist. Två uppdragstagare har tackat nej 2
Kontaktfamilj 2009-06-10 Resursbrist. Två uppdragstagare har tackat nej
Ekonomiskt bistånd 2009-12-07 2010-03-16 Bistånd beviljat till kläder i form av rekvisition

Hämtar ej ut rekvisitionen

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-19, § 26

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna rapporten

Forts. sid 5
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Forts. § 46
I ärendet yttrade sig
Anders Rydell (S)
Dan Haglund (Kd)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten

_____
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 KS § 47 Dnr: 2010.0009   000

Meddelanden

Västmanlands lokaltrafik – Pressmeddelande
VKL – Aktuellt från VO-CollegeVästmanland
MBR - Sammanträdesprotokoll

Förslag

att lägga meddelandena till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna

_____
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KS § 48  Dnr: 2010.0010   000

Delegationsbeslut

1 st avseende förköpsärenden
28 st avseende anställningar
1 st lönemeddelande/personalmeddelande

Förslag

att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna

_____


