
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-01-10

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 – 15-30

Beslutande Britt-Inger Fröberg (S), ordförande
Tobias Nordlander (S)
Kennet Hedlund (S)
Christina Waster Jansson (S)
Leif Carlberg (S)
Göran Strandlund (V)
Johanna Olofsson (M)
Kerstin Nyhlén (S) tjg.ersättare
Anders Tollin (S) tjg.ersättare
Chatarina Ståhl (S) tjg.ersättare
Göran Wennberg (V) tjg.ersättare

Övriga deltagande Frank Pfeiler, kanslichef
Lisbet Berg Hedmark, personalchef
Kurt Haraldsson chef skola- omsorg
Christina Sandin, ekonomichef
Marie Andersson, sekreterare
Ulf Wilson, energirådgivare
Jan-Erik Mattsson, byggnadsingenjör
Dolwai Hellberg, säkerhetsansvarig

Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Kerstin Nyhlén

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Onsdag 12 januari, 2011 kl.15.00

Paragrafer 1-9

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

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

Justerande ............................................................................
Kerstin Nyhlén

Justeringen har tillkännagivits genom anslag    2011-01-12 – 2011-02-02
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Ks § 1 Dnr: 2010.0198   016

Styrel – utvecklingsprojekt för ny hantering av frånkoppling av elanvändare

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utvecklat ett nytt system för frånkoppling av elanvändare
vid elbrist. Arbetet har gjorts i samverkan med bl.a. Svenska kraftnät, Svensk Energi, Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) samt Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).
Det nya systemet kallas för ”Styrel” som står för ”Styrning av el till prioriterade elanvändare vid
bristsituationer”.

Prioritering av elanvändare
Genom att frånkopplingar i Styrel görs på lokalnätsnivå möjliggörs betydligt mer selektiva frånkopplingar i
elnätet än tidigare. Samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras genom att den tillgängliga elen styrs till dessa.
Energimyndigheten har föreslagit en övergripande inriktning i åtta nivåer för prioritering av elanvändare;

1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har mycket stor betydelse för att säkerställa liv och hälsa.
Ex.vis akutsjukvård, omsorg om äldre och funktionshindrade samt akut räddningstjänst

2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har mycket stor betydelse för samhällets funktionalitet.
Ex.vis krisledning, drivmedelsförsörjning, vattenförsörjning, telekommunikationer och transporter.

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har mycket stor betydelse för att säkerställa liv och hälsa. Ex.vis
vårdcentraler och dagmottagningar.

4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har mycket stor betydelse för samhällets funktionalitet. Ex.vis
betalningsförmedling, VA-system och livsmedelsförsörjning.

5. Elanvändare som representerar mycket stora ekonomiska värden. Ex.vis elintensiv industri, stora
tillverkningsföretag och finansiella system.

6. Elanvändare som har mycket stor betydelse för miljön. Ex.vis kemisk industri, och hantering av
miljöfarligt avfall.

7. Elanvändare som har mycket stor betydelse för sociala och kulturella värden. Ex.vis arkiv och museer
samt objekt på UNESCO:s världsarvslista.

8. Övriga elanvändare. Ex.vis bostäder samt små eller medelstora företag som inte anses som
samhällsviktiga att de prioriteras högre.

Styrdokument
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utarbetat ett dokument ”Inriktning för prioritering av
elanvändare enligt Styrel”. Dokumentet har f.n. status remissutgåva. I dokumentet framgår ytterligare direktiv
och tillämpningsanvisningar. Dokumentet bifogas.

Planeringsprocessen 2011
Under år 2011 kommer Styrelsprojektet att genomföras.
Planeringsprocessen har tio steg och är en samverkan mellan olika aktörer.

Steg 1 Centrala myndigheter inriktar och ger underlag för arbetet (15 januari)
Steg 2 Länsstyrelsen initierar och inriktar arbetet i länet (startmöte 1 febr)
Steg 3 Kommunerna klarlägger vilka typer av verksamhet och vilka enskilda elanvändare de vill

prioritera (klart i mars)
Steg 4 Kommunerna och elnätsföretagen klarlägger praktiska prioritetsmöjligheter (klart i maj)
Steg 5 Kommunerna tar fram beslutsunderlag till Länsstyrelsen (fastställt, lämnas till LST 1 juli)

Forts. sid 3
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Forts. § 1

Steg 6 Länsstyrelsen sammanställer prioriteringarna i ett beslutsunderlag per  regionnät (klart i
slutet av september)

Steg 7 Länsstyrelsen fattar myndighetsbeslut om prioriteringarna inom sitt län (klart i slutet av
oktober)

Steg 8 Länsstyrelsen, kommunerna och elnätsföretagen informerar om prioriteringsbeslutet (klart i
december)

Steg 9 Elnätsföretagen förbereder verkställande av besluten (klart i december)
Steg 10 Centrala myndigheter initierar översyn av planeringen vart 4:e år

BILAGA
Inriktning för prioritering av elanvändare enligt Styrel

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 65

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att en projektgrupp tillsätts för att klarlägga vilka typer av verksamhet och vilka enskilda elanvändare som ska
prioriteras

att kanslichefen utser projektgruppen

att projektgruppen skall tillämpa de riktlinjer och anvisningar som framgår av MSB:s styrdokument
”Inriktning för prioritering av elanvändare enligt Styrel.

att projektgruppen planerar sitt arbete utifrån redovisade planeringsprocess ovan.

att projektgruppen får nödvändiga mandat att adjungera medlemmar till projektgruppen i den omfattning som
projektet kräver

Kommunstyrelsen beslutar

att en projektgrupp tillsätts för att klarlägga vilka typer av verksamhet och vilka enskilda elanvändare som ska
prioriteras

att kanslichefen utser projektgruppen

att projektgruppen skall tillämpa de riktlinjer och anvisningar som framgår av MSB:s styrdokument
”Inriktning för prioritering av elanvändare enligt Styrel.

att projektgruppen planerar sitt arbete utifrån redovisade planeringsprocess ovan.

att projektgruppen får nödvändiga mandat att adjungera medlemmar till projektgruppen i den omfattning som
projektet kräver
_____
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Ks § 2 Dnr: 2010.0200 042

Investeringsbudget för år 2011

I Kommunfullmäktiges finansiella mål anges att de årliga investeringarna högst skall uppgå till det belopp
varmed avskrivningarna budgeteras. För år 2011 skulle detta innebära en investeringsnivå ej överstigande
21,3 mkr.

Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till 23,3 mkr.

BILAGA
Investeringsbudget 2011

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 66

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att anta förslag till investeringsbudget 2011

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2011

_____
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Ks § 3 Dnr: 2010.0192   042

MBR – Delårsrapport och revisionsrapport 2010

Revisorerna i MBR (Mälardalens Brand- och Räddningsförbund) har översänt revisionsrapport och utlåtande
avseende delårsrapport per 2010-08-31.

Resultatet per 20100831 uppgår till + 11 mkr . Prognosen för hela år 2010 uppgår till +4,3 mkr, i relation till
budget.

Avvikelserna mot budget är enligt nedanstående sammanställning (mkr).

Verksamhetens nettokostnader       +2,8
Kommunbidrag                               - 0,4
Finansiella poster                             -0,2
Reglering av underskott                  +2,1

         +4,3

BILAGA
Delårsrapport per 20100831
Utlåtande avseende delårsrapport 2010
Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2010

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 67

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att godkänna delårsrapport per 2010-08-31

att godkänna utlåtande avseende delårsrapport 2010-08-31

att godkänna Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2010-08-31

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport per 2010-08-31

att godkänna utlåtande avseende delårsrapport 2010-08-31

att godkänna Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2010-08-31

_____
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Ks § 4 Dnr: 2010.0199   000

Köpekontrakt - Fastighet

Bifogat köpekontrakt avser föreslagen försäljning av kommunens fastigheten Surahammar Hovgården 3:20.
Försäljningspriset är 500 000 kr och grundas på utförd värdering av extern part.

BILAGA
Köpekontrakt Surahammar Hovgården 3:20
Värdering Marknadsvärde, Fastighetsbyrån

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 68

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt berörande
Hovgården 3:20

att rutinen fortsättningsvis bör vara sådan att denna typ av objekt skall bjudas ut på marknaden genom
annonsering, om inte speciella omständigheter föreligger.

I ärendet yttrade sig
Johanna Olofsson (M)
Kerstin Nyhlén (S)
Göran Strandlund (V)

Yrkande
Johanna Olofsson (M) yrkar att objektet Hovgården 3:20 skall bjudas ut på marknaden

Kommunstyrelsen ajournerar sig

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott

_____



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
     Kommunstyrelsen 2011-01-10 Sida

7 (12)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ks § 5 Dnr: 2010.0018   004

Motion – Utveckling av demensvården

Erkki Visti (Centerpartiet) har till kommunfullmäktige lämnat en motion ”Motion/Utveckling av
demensvården i Sura kommun”.

I motionen yrkas att:
1. Kommunen tillsätter en demensutvecklare, att inventera och utveckla demensvården i hela Sura

kommun.
2. Kommunen tillsätter ett geriatriskt team med demenssköterska, läkare med kompetens/helst utbildning

i geriatrik, terapeut, kurator och beteendevetare.
3. Kommunen utbildar hemtjänstpersonal i demens.

KsAu har överlämnat motionen till Socialnämnden för beredning.

Socialnämnden föreslår att motionens p.3 tillstyrks, och att denna utbildning sker kontinuerligt.
Socialnämnden föreslår att motionens yrkande vad avser p.1 och p.2 avslås.

BILAGA
Motion, utveckling av demensvården i Sura kommun
Yttrande över motion Utveckling av demensvården
Protokollsutdrag Socialnämnden

Beredande organs beslut
Socialnämnden 2010-11-16, § 100
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 68

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige

att motionens yrkande avseende punkt 3 tillstyrks, och att denna utbildning sker kontinuerligt.

att motionens yrkande vad avser punkt1 och punkt 2 avslås.

I ärendet yttrade sig
Johanna Olofsson (M)

Yrkande
Johanna Olofsson yrkar att alla motionens yttranden tillstyrks

Forts. sid 8
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Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige besluta

att motionens yrkande avseende punkt 3 tillstyrks, och att denna utbildning sker kontinuerligt.

att motionens yrkande vad avser punkt1 och punkt 2 avslås.

Johanna Olofsson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att ej tillstyrka motionens samtliga
yttranden
_____
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Ks § 6 Dnr:2010.0201   000

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Under år 2008 implementerades ett vård- och omsorgscollege i Västmanland. Samordnare var VKL.

Erfarenheterna från verksamheten är goda. Därför rekommenderar VKL:s styrelse att medlemskommunerna
bidrar med finansiering under 2011 och 2012. För Surahammars kommun innebär det 16.000 kr, för vardera
åren 2011 samt 2012

BILAGA
Protokollsutdrag från VKL

Beredande organs beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-27, § 71

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att anslå medel enligt förslag

I ärendet yttrade sig
Anders Tollin (S)

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå medel enligt förslag

att beslutet gäller under förutsättning av att de övriga medlemskommunerna gör likaså

_____
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Ks § 7 Dnr: 2011.0004    000

Meddelanden

Advokatbyrå Fröberg&Lundholm – Ang ansökan om tillstånd för metallpulvertillverkning i Surahammars
kommun
BIMS – BIMS nytt nr 23
E-post till Tvärsnytt samt svar
E-post ang resultat Job College november
Inbjudan till Vattenråd för Svartån och Sagån
Kolbäcksådalens Gymnasieförbund – Sammanträdesprotokoll
Kolbäcksådalens Gymnasieförbund – Sammanträdesprotokoll
Länsstyrelsen - Införande av Styrel
Länsstyrelsen – Minnesanteckningar från krisinformatörsnätverksträff
Länsstyrelsen – Minnesanteckningar från USam-möte 6/12-2010
Norra Västmanlands Samordningsförbund – Protokoll
Samordningsnytt – Nyhetsbrev från Västmanlands tre Samordningsförbund
Samtrafik – Minnesanteckningar
Sjöfartsverket – Svar på samråd översiktsplan för Virsbo tätort
VAFAB-Miljö – Protokoll från extra bolagsstämma
VKL – Aktuellt från VKL nr 5,6
VL – Pressmeddelande
VL - Protokoll
VL - Protokoll
VL – Trafiknytt nr 7
Vård- och Omsorgscollege – Verksamhetsberättelse – tvåårsuppföljning

Förslag till beslut

att lägga meddelandena till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna
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Ks § 8  Dnr: 2011.0003    000

Delegationsbeslut

Anställningsavtal, 26 st
Lönemeddelande, 2 st

Förslag till beslut

att lägga delegationerna till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationerna till handlingarna

_____
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Ks § 9

Samverkansgrupp för folkhälsoarbete

Kommunstyrelsen skall utse en representant till Samverkansgrupp för folkhälsoarbete i Västmanland

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Britt-Inger Fröberg (S) till representant i Samverkansgruppen för Surahammars kommun

att utse Tobias Nordlander (S) till ersättare i Samverkansgruppen för Surahammars kommun

_____


