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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 20 september 2010, klockan 13.00-15.30

Beslutande
Britt-Inger Fröberg (S) ordförande
Tobias Nordlander (S)
Leif Carlberg(S)
Christina Waster Jansson (S)
Kerstin Nyhlén (S)
Richard With (S)
Erkki Visti (C)
Börje Ahlin (S) tjg.ersättare
Per Jörgensen (S) tjg. ersättare
Zdenka Mardetko (V) tjg. ersättare
Dan Haglund (Kd) tjg. ersättare

Övriga deltagande Frank Pfeiler, kanslichef
Lisbet Berg Hedmark, personalchef
Kurt Haraldsson, verksamhetschef
Marie Andersson, sekreterare
Christina Sandin, ekonom, § 81
Henry Komulainen, Försäkringskassan

Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Leif Carlberg

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 22 september, 2010 kl. 15.00

Paragrafer 80- 88

Underskrifter Sekreterare ............................................................................
Marie Andersson

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

Justerande ............................................................................
Leif Carlberg

Justeringen har tillkännagivits genom anslag    2010-09-22 – 2010-10-13
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Information

Sammanträdet inleddes med information av Henry Komulainen, Försäkringskassan, om Norra Västmanlands
Samordningsförbund (NVSam) som består av medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Landstinget Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Förbundet arbetar för
att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

En ny förbundsordning ska fastställas som innebär att NVSam utökas med kommunerna Sala, Hallstahammar
och Surahammar. Utökningen av NVSam ska gälla från den 1 november 2010

_____
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Delårsrapport

Enligt 9 kap i Lagen om kommunal redovisning (1997:614) skall kommuner minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret.

Bifogat finns delårsrapport per 2010-07-31. Förutom resultat och ställning per 31/7 lämnas också en prognos
för hela räkenskapsåret 2010.

Resultat per 31/7 uppgår till +14,9 mkr. Detta överskott visar enbart relationen mellan intäkter och kostnader.
Inga jämförelser med budgeten görs.

Det prognostiserade resultatet för hela räkenskapsåret 2010 uppgår till +9,1 mkr. Eftersom det budgeterade
resultatet för år 2010 är +6,9 mkr , före extraordinära poster, så blir utfallet mot budget +2,2 mkr på
helårsbasis. Observera att detta är före extraordinära poster.

I budgeten finns extraordinära poster på 15,0 mkr, hänförliga till avvecklingen av Skogslundsskolan. Dessa
budgetposter behöver ej nyttjas under året, nedskrivningen av Skogslundsskolan inrymdes i bokslutet för år
2009 och rivningen av skolan verkställs inte under detta räkenskapsår.

Differensen mellan prognos för helåret 2010 och gällande budget är nedanstående, för de olika delarna av
resultaträkningen. Redovisningen avser resultat före extraordinära kostnader.

    Differens(Prognos/utfall)
Verksamhetens nettokostnader -3,9
Pensionsutbetalningar -1,3
Skatteintäkter +8,3
Statsbidrag -1,9
Konjunkturstöd -0,1
Finansnetto +1,1

2,2

BILAGA: Delårsrapport

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-06, § 45

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna delårsbokslut per 2010-07-31samt prognos för helåret 2010

Forts.sid. 4
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I ärendet yttrade sig
Dan Haglund (Kd)
Erkki Visti (C)
Zdenka Mardetko (V)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsbokslut per 2010-07-31samt prognos för helåret 2010

_____
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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

                   IFO

Rapporterat till Socialstyrelsen 2010-07-07
Typ av insats Beslutsdatum Avbrott Verkställt Kommentar
Kontaktfamilj 2009-06-10 2010-07-02 Resursbrist.

Två uppdragstagare har tackat nej
Kontaktfamilj 2009-06-10 2010-07-02 Resursbrist.

Två uppdragstagare har tackat nej
Ekonomiskt
bistånd

2009-12-07 2010-03-16 Avslutad Bistånd beviljat till kläder i form
av rekvisition
Hämtar ej ut rekvisitionen

Forts.sid 6
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Typ av insats Beslutsdatum Erbjuden Kommentar
Avlösarservice 2010-03-30 Resursbrist.
Korttidsvistelse 2010-03-30 Resursbrist.
Daglig verksamhet 2010-01-28 2010-04-12

2010-05-25
2010-06-18

Ärendet avslutat utan verkställighet
Vill börja studera, önskar ingen
daglig verksamhet

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-06, § 46

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna rapporten

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten

_____
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Medborgarförslag, övergångställen

Bernt Klingvall har lämnat in medborgarförslag där han önskar övergångsställen i Surahammar dels vid
Murargatan-Hjulmakarvägen dels vid Hembygdsgården/Stenhuset. Skiss i bifogade medborgarförslag.

Surahammars kommunteknik har utrett frågan och lämnar följande förslag till svar på medborgarförslaget.

” Hastighetsbegränsning 30 km/h råder på sträckan. Uppmarkerat övergångsställe bedöms därför ej vara
erforderligt.

Övergångsställe vid Brukstorget. Frågan kommer att få sin lösning i samband med utformning av gång och
cykelväg. Sker under 2011.”

BILAGA: Medborgarförslag

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-06, § 47

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera Kommunfullmäktige

att avge svar i enlighet med förslag från Surahammars Kommunalteknik

I ärendet yttrade sig

Yrkande

Kommunfullmäktige beslutar

_____
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Investeringsbudget, tillägg

Vintern 2009/2010 innebar stora påfrestningar på kommunens byggnadsbestånd. De stora snömassorna gjorde
att tak fick repareras utöver plan på 2,5 mkr.

På grund av ovanstående yrkas att investeringsbudgeten för år 2010 utökas med 2,5 mkr för takarbeten

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-09-06, § 48

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att utöka investeringsbudgeten för år 2010 med 2,5 mkr för takarbeten

I ärendet yttrade sig:
Erkki Visti (C)

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att utöka investeringsbudgeten för år 2010 med 2,5 mkr för takarbeten

_____
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Framtid för Virsbo, brev

Föreningen Framtid för Virsbo har i brev till kommunstyrelsen bett om besked om tidpunkter för byggstart och
beräknat inflyttningsdatum för äldreboende i Virsbo.

Socialnämnden har utrett frågan, se bilaga.

Av kommunstyrelsens svar framgår bl a att den beslutade utredningen av äldreomsorgen i hela kommunen
måste få genomföras innan besked kan ges. Detta för att kunna prioritera tillgängliga investeringspengar på ett
sådant sätt att de gör störst möjliga nytta.

BILAGA: Brev från Framtid för Virsbo
                 Skrivelse från socialnämnden

Kommunstyrelsens svarsbrev

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-09-06, § 49

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom svarsbrevet

I ärendet yttrade sig:
Erkki Visti (C)
Leif Carlberg (S)
Richard With (S)
Zdenka Mardetko (Kd)

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom svarsbrevet

_____
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Ramnäs Hantverksby

År 2007 etablerades Ramnäs Glashytta AB verksamhet i en kommunal lokal som tidigare varit förråd.
Samtidigt bildades en arbetsgrupp för att utveckla hela området till en hantverksby.  Såväl ”hantverkshuset”,
Lancashiresmedjan samt närområdet som har stora kultur- och naturvärden inkluderas i arbetet. Arbetsgruppen
består av lokala företagare i Ramnäs, hembygdsföreningen samt Surahammars kommun.
Från att tidigare , innan år 2007, ha varit ett område med ett fåtal besökare så har området fått levande
glashytta, en smed, ett kafé av klass samt årligen återkommande smidesträff och julmarknad. Enbart under juli
månad år 2010 kom ca 2 900 besökare till Ramnäs Glashytta.

För att ta nästa steg i syfte att uppnå målet med en hantverksby i Ramnäs behövs flera etableringar. För att
detta skall vara möjligt måste hantverkshuset i en första etapp iordningsställas för kommande verksamheter.
Kostnaderna för att genomföra nödvändiga åtgärder uppskattas till 921 000 kr samt arbetsinsatser av företag,
hembygdsförening och kommunal personal.

Surahammars Kommun har ansökt och erhållit stöd från Leader Bergslagen med 621 000 kr för projektet.

För att stödet skall erhållas krävs en medfinansiering från Surahammars kommun om 300 000 kr.

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-09-06, § 51

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 300.000 kr som kommunal medfinansiering till projektet ”Ramnäs Hantverksby,

att medel för detta tas ur redan beslutad investeringsbudget år 2010, posten ”exploatering/samhällsbyggnad”,

I ärendet yttrade sig:
Leif Carlberg (S)
Dan Haglund (Kd)
Erkki Visti (C)
Richard With (S)
Kerstn Nyhlén (S)

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 300.000 kr som kommunal medfinansiering till projektet ”Ramnäs Hantverksby,

att medel för detta tas ur redan beslutad investeringsbudget år 2010, posten ”exploatering/samhällsbyggnad”,
_____
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Meddelanden

Vafab Miljö
Rapport från ägarsamråd

Förslag

att lägga meddelandena till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna

_____
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Delegationsbeslut

10 st avseende anställningar

Förslag

att lägga meddelandena till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna

_____


