
SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-04-29

Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 29 april, 2013 kl. 13.00 – 13.45

Beslutande
Britt-Inger Fröberg (S) ordförande
Tobias Nordlander (S)
Patrik Boström (S)
Christina Waster Jansson (S)
Leif Carlberg (S)
Göran Wennberg (V)
Johanna Olofsson (M)
Erkki Visti (C)
Dan Haglund (Kd)
Anders Tollin (S) tjg. ersättare
Juhani Poikkeus (S) tjg. ersättare

Ej :tjänstgörande ersättare:
Chatarina Ståhl (S)
Richard With (S)
Benny Andersson (V)

Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kommunchef
Marie Andersson, Assistent

Utses att justera
Erkki Visti

Justeringens 
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar
Torsdag 2 maj kl. 15.00

Paragrafer 37-48

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

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

Justerande ...............................................................................
Erkki Visti

Justeringen har tillkännagivits genom anslag              2013-05-02 – 2013-05-24

Utdragsbestyrkande
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Ks § 37 Dnr: 2013.0066   005

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30 st. 8, skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt på fullmäktiges ordinarie sammanträde.
Aktuella medborgarförslag som ej är färdigberedda;

• Till en bättre styrning av de kommunala bolagen  Förvaltningen

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 25

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna informationen

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna informationen
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 38 Dnr: 2013.0065   004

Redovisning av ej färdigberedda motioner

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29 st. 6, skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt på fullmäktiges ordinarie sammanträde.
Aktuella motioner som ej är färdigberedda;

Kultursatsning KS presidium
Medborgardialog KF presidium
Socialnämnd i tiden Bordlagd i väntan på utredning om ny politisk organisation
Barnomsorg på obekväm arbetstid                Barn- och bildningsnämnden
Handikapplyft i Ekängsbadet                        Kanslienheten
Montering av GPS med sk Grönt ljus           Förvaltningen

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 26

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna informationen

I ärendet yttrade sig
Christina Waster Jansson (S)

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna informationen

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 39 Dnr: 2013.0061   000

Mötes- och resepolicy

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ”Mötes- och resepolicy för Surahammars kommun”. Policyn gäller 
alla anställda och förtroendevalda inom kommunen.

Resepolicyn utgår från fyra övergripande mål:

- Miljö
- Säkerhet
- Effektivitet
- Föredöme.

Förvaltningen föreslår att policyn skickas på remiss till kommunens nämnder och bolag.  

BILAGA:
Mötes- och resepolicy för Surahammars kommun.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 27

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att för  synpunkter överlämna förslaget till policy till alla nämnder samt till de kommunala bolagen

att ev synpunkter skall avlämnas senast 2013-08-01

I ärendet yttrade sig
Dan Haglund (Kd)
Johanna Olofsson (M)
Göran Wennberg (V)
Leif Carlberg (S)

Kommunstyrelsen beslutar

att för  synpunkter överlämna förslaget till policy till alla nämnder samt till de kommunala bolagen

att ev synpunkter skall avlämnas senast 2013-08-01

_____

Sändlista:
Kommunstyrelsen, Barn- och bildningsnämnden, Bygg- och Miljönämnden, Socialnämnden, Surahammarshus AB, Kommunalteknik 
AB

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-04-29 Sida

5 (13)

Ks § 40 Dnr: 2013.0062   000

Kommunala fastigheter

Surahammarshus AB har genomfört en utredning beträffande utförsäljning av ett antal kommunala fastigheter. 
I bifogad utredning belyses konsekvenserna av utförsäljning, med kopplade hyresavtal på 15 år, i jämförelse 
med att äga fastigheter.  

BILAGA:
Utförsäljning av kommunala fastigheter, skrivelse med tillhörande bilagor

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 28

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att inte genomföra försäljning av kommunala fastigheter i enlighet med framlagd utredning

I ärendet yttrade sig
Dan Haglund (Kd)
Göran Wennberg (V)

Kommunstyrelsen beslutar

att inte genomföra försäljning av kommunala fastigheter i enlighet med framlagd utredning

_____

Sändlista:
Surahammarshus AB, Martin Johansson
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 41 Dnr: 2013.0063   042

Kolbäcksådalens pensionsförbund, revisionsberättelse

Revisorerna i Kolbäcksådalens pensionsförbund har avlämnat revisionsberättelse för år 2012. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma.

Revisorerna bedömer att förbundet bedrivit sin verksamhet i enlighet med ägarnas direktiv och att förbundets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare 
bedömer man att den interna kontrollen varit tillräcklig och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
 

BILAGA:
Revisionsberättelse för år 2012
Granskningsrapport Revisionen 2012
Granskning av Delårsrapporten 2012

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 30

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma
_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 42 Dnr: 2013.0042   042

MBR, revisionsberättelse och årsredovisning

Revisorerna i Mälardalens Brand – och Räddningsförbund (MBR) har avlämnat revisionsberättelse för år 
2012. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma.

Utfall för år 2012 blev positivt med 6 mkr. Detta motsvarar ett resultat som uppgår till drygt 7 % av det totala 
medlemsbidraget. Förbundets finansiella mål är att överskottet ska uppgå till 1 % av det totala 
medlemsbidraget. 

BILAGA:
Revisionsberättelse för år 2012
Revisorernas redogörelse för år 2012
Granskning av årsredovisning 2012
Revisionsrapport ,Delårsrapport 2012
Revisionsrapport, Anpassning till lag om skydd mot olyckor
Årsredovisning 2012

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 31

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 43 Dnr: 2013.0043   042

Västra Mälardalens Kommunalförbund, revisionsberättelse 

Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har avlämnat revisionsberättelse för år 2012. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma.

Det ekonomiska resultatet uppgår till 3 189 tkr, vilket är 3 139 tkr bättre än budget.  

BILAGA:
Revisionsberättelse för år 2012
Revisionsrapport ”Granskning av årsbokslut och årsredovisning per 31 december 2012”

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 32

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 44 Dnr: 2013.0064   000

Gallring av handlingar

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen (1990:782). Lagen medger att allmänna 
handlingar får gallras om kommunen fattat beslut därom.

Hos alla myndigheter, inklusive kommuner, förekommer en rad handlingar av tillfällig eller ringa betydelse- 
kortvarig relevans och rutinmässig beskaffenhet- som utan olägenhet kan gallras vid inaktualitet. För att 
allmänna handlingar ska kunna gallras måste det dock fattas ett beslut i kommunen. 

Riksarkivet har utfärdat generella gallringsregler som blivit normerande även för den kommunala sektorn. 
Riksarkivets förteckning, i två delar, bifogas.

BILAGA:
Förteckning över handlingar som får gallras

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 33

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att gallring får ske av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

att Riksarkivets bifogade förteckning utgör vägledning.

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att gallring får ske av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

att Riksarkivets bifogade förteckning utgör vägledning.

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 45 Dnr: 2013.0010   700

Rapport - Ej verkställda beslut

2013-03-30 finns inga beslut enligt SoL eller LSS som inte verkställts inom 3 månader

BILAGA:

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-15, § 34

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta

att godkänna informationen

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta

att godkänna informationen

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 46 Dnr: 2013.0070   000

Polisär närvaro

En rad olika mätningar slår fast att medborgarnas tilltro till polisen och andra rättsvårdande myndigheter anses 
vara av stor vikt. Tilltron är viktigt i relation både till att upprätthålla ordning och trygghet på allmänna platser 
samt att ingripa vid brott och att klara upp brott.       

I Surahammars kommun finns ingen polisstation. Förutom Surahammar är det endast en ytterligare kommun i 
länet som saknar en polisstation. Frånvaron av en kontinuerlig polisnärvaro får negativa konsekvenser. 
Diskussioner om detta har förts med polismyndigheten i länet vid ett flertal tillfällen, senast i oktober månad 
2012. Eftersom det är av stor vikt att kommunen får en kontinuerlig polisnärvaro väljer kommunstyrelsen att 
förmedla detta till Polismyndigheten i Västmanland genom bifogade brev.

BILAGA:
Brev till polismyndigheten i Västmanlands län

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom brevet till polismyndigheten i Västmanlands län

I ärendet yttrade sig
Johanna Olofsson (M)
Leif Carlberg (S)
Dan Haglund (Kd)
Christina Waster Jansson (S)
Göran Wennberg (V)

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom brevet till polismyndigheten i Västmanlands län

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ks § 47 Dnr: 2013.0007   000

Meddelanden
Lagakraftbevis – Industrivägen ,Surahammar 10:466 m.fl.
Hallstahammars kommun – Samråd om ny cykelplan för Hallstahammars kommun
Riksantikvariatämbetet – UV Rapport 2013:23, väg 252
SKL Kommentus – Kallelse
Länsstyrelsen – Upphävande av Länsstyrelsens beslut om skyddsområde
Regeringskansliet – Information om Leader i nästa landsbygdsprogram
Landstinget Västmanland – Protokoll
Länsstyrelsen Västmanlands län – Avgränsningssamråd Miljöbedömning av regionaö länsplan för 
transportinfrastrukturen 2014-2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 



SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-04-29 Sida

13 (13)

Ks § 48 Dnr: 2013.0008   000

Delegationsbeslut

17 st anställningsavtal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationerna till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationerna till handlingarna

_____

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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