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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-16

Plats och tid

Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 16 oktober 2017, klockan 13.10-14.05

Beslutande

Tobias Nordlander (S) ordförande
Johanna Skottman (S)
Leif Carlberg (S)
Patrik Boström (S)
Christina Waster Jansson (S)
Erkki Visti (C)
Eva Björk (C)
Peter Berg (V)
Johan Henriksson (M) ej § 96
Urban Olsson (L)
Peter Tuike (V) tjg.ersättare § 96

Övriga deltagande

Frank Pfeiler, kommunchef
Marie Andersson, nämndsekreterare
Mia Uhlin, utredare
Christina Sandin, ekonomichef
Thomas Lenell, teknisk chef § 86,87

Utses att justera

Leif Carlberg

Justeringens
tid och plats

Kommunkontoret, Surahammar,
Onsdag 18 oktober 2017. kl. 14.00

Paragrafer

86-100

Underskrifter
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Dnr:

Upphandling av Markanläggningsarbeten exklusive asfaltsbeläggning
Surahammars kommun har genom denna upphandling upphandlat avtal för gatudrift under avtalstiden från och

med 2017-10-01-till och med 2020-09-30 med option för Beställaren om förlängning/-ar i upp till 24
månader.
Upphandlingsform
Denna upphandling har genomförts genom öppet förfarande i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2016:1145.
Projektorganisation
En särskild projektorganisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation
för denna upphandling. Organisationen består av representanter från Surahammars kommun och Västra
Mälardalens Kommunalförbund
Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna anbud.
Mottagna anbud
Vid anbudstidens utgång den 2017-08-15.
Kvalificering och utvärdering av anbud
Anbudsutvärderingen har genomförts i tre på varandra följande steg, endast de anbud vilka uppfyller
kraven i respektive steg går vidare till nästa:
KVALIFICERINGFAS
Steg 1:

Steg 2:
UTVÄRDERINGFAS
Steg 3:

Kvalificering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU 13 kap
1,2 och 3§ uppfylls.
Prövning att lämnat anbud är komplett och att kvalificeringskrav på
anbudsgivare uppfylls samt samtliga ”ska-krav” uppfylls.
Utvärdering av kvarstående anbud. Beställaren kommer att anta det anbud
vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris.

1. Kvalificering av anbudsgivare
I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och avgifter
samt även om det finns missförhållanden i övrigt i fråga om anbudsgivarens verksamhet.
I detta steg kvalificerade sig anbudsgivaren och gick vidare till steg 2.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2. Prövning av anbud
I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett, att kvalificeringskrav på anbudsgivare och samtliga krav
på föremålet för upphandlingen är uppfyllda.
I detta steg kvalificerade sig anbudsgivaren och gick vidare till steg 3.
3. Utvärdering av anbud
I detta steg utvärderades de inkomna anbuden.
Anbuden vilket var ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris hade lämnats av Anbudsgivare X.
Slutresultat
Efter utvärdering av anbuden visade det sig att det av Anbudsgivare X inlämnade anbudet var det anbud
vilket var ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 58
Förslag till beslut
Projektorganisationen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
att anta anbudsgivare X som entreprenör av gatudrift under avtalstiden från och med 2017-10-01 till och
med 2020-09-30 med option för Beställaren om förlängning/-ar i upp till 24 månader.
att kommunstyrelsens ordförande i förening med tekniska chefen får teckna avtal med antagen
entreprenör

Kommunstyrelsen beslutar
att avbryta upphandlingen av Markanläggningsarbeten exklusive asfaltsbeläggning
att ge tekniska enheten i uppdrag att utreda hur kommunen skall arbeta med detta fortsättningsvis
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr:

Upphandling av asfaltbeläggningar
Surahammars kommun har genom denna upphandling upphandlat avtal för gatubeläggning under
avtalstiden från och med 2017-10-01-till och med 2020-09-30 med option för Beställaren om
förlängning/-ar i upp till 24 månader.
Upphandlingsform
Denna upphandling har genomförts genom öppet förfarande i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, SFS 2016:1145.
Projektorganisation
En särskild projektorganisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation
för denna upphandling. Organisationen består av representanter från Surahammars kommun och Västra
Mälardalens Kommunalförbund
Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna anbud.
Mottagna anbud
Vid anbudstidens utgång den 2017-08-15.
Kvalificering och utvärdering av anbud
Anbudsutvärderingen har genomförts i tre på varandra följande steg, endast de anbud vilka uppfyller
kraven i respektive steg går vidare till nästa:
KVALIFICERINGFAS
Steg 1:

Steg 2:
UTVÄRDERINGFAS
Steg 3:

Kvalificering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU 13 kap
1,2 och 3§ uppfylls.
Prövning att lämnat anbud är komplett och att kvalificeringskrav på
anbudsgivare uppfylls samt samtliga ”ska-krav” uppfylls.
Utvärdering av kvarstående anbud. Beställaren kommer att anta det anbud
vilket är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris.

1. Kvalificering av anbudsgivare
I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och avgifter
samt även om det finns missförhållanden i övrigt i fråga om anbudsgivarens verksamhet.
I detta steg kvalificerade sig anbudsgivaren och gick vidare till steg 2.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2. Prövning av anbud
I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett, att kvalificeringskrav på anbudsgivare och samtliga krav
på föremålet för upphandlingen är uppfyllda.

I detta steg kvalificerade sig anbudsgivaren och gick vidare till steg 3.
3. Utvärdering av anbud
I detta steg utvärderades de inkomna anbuden.
Anbuden vilket var ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris hade lämnats av Anbudsgivare 2,
NCC,
Slutresultat
Efter utvärdering av anbuden visade det sig att det av Anbudsgivare 2, NCC, inlämnade anbudet var det
anbud vilket var ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris.
BILAGA
Utvärdering (sekretess fås vid sittande bord på KS)
Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 59
Förslag till beslut
Projektorganisationen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
att anta anbudsgivare nr 2, NCC, som entreprenör av gatubeläggning under avtalstiden från och med
2017-10-01 till och med 2020-09-30 med option för Beställaren om förlängning/-ar i upp till 24 månader.
att kommunstyrelsens ordförande i förening med tekniska chefen får teckna avtal med antagen
entreprenör
I ärendet yttrade sig
Erkki Visti (C)
Christina Waster Jansson (S)

Kommunstyrelsen beslutar
att anta anbudsgivare nr 2, NCC, som entreprenör av gatubeläggning under avtalstiden från och med
2017-10-01 till och med 2020-09-30 med option för Beställaren om förlängning/-ar i upp till 24 månader.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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entreprenör
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0027 101

Kommunchef informerar
Kommunchef, Frank Pfeiler, informerar om bla problem med Bergslagspendeln, att överförmyndare
handläggningen flyttar till Köping

______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0088 005

Delårsbokslut
Delårsrapport per 2017-06-31 samt prognos för helåret 2017 föreligger

BILAGA:
Delårsrapport per 2017-06-31 samt prognos för helåret 2017

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 52

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsbokslut 2017-07-31
I ärendet yttrade sig
Christina Waster Jansson (S)

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsbokslut 2017-07-31
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida

8 (19)

SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 90

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-16

Sida

9 (19)

Dnr: 2017.0004 750

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 verkställda inom 3 månader
Uppdaterad 2017-08-17
Beslutsdatum
Typ av beslut
Huvudsakligt skäl till att beslut ej verkställts
2016-05-30
Kontaktfamilj SoL Avbrott i verkställigheten
2017-03-07
Kontaktperson
Resursbrist, saknar lämplig resurs/uppdragstagare
LSS

Beslutsgång
Socialnämnden 2017-09-19 § 139
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 54
att godkänna redovisningen

Förslag
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen

Kommunstyrelsen beslutar
rekommendera kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 91

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-16

Sida

10 (19)

Dnr: 2017.0076 000

Förfrågan om fastighetsköp – Virsbo 2:320, Jägargatan 17 Tandvårdskliniken
I samband med en stor omorganisation under 1990-talet överfördes fastigheten Virsbo 2:320 till
Surahammarshus Förvaltning AB. Anskaffningsvärdet var 1 346 861 kr. Bokfört värde per 2016-12-31 är
1 052 769 kr.
Fastigheten ägs fortfarande av Surahammars kommun enligt lantmäteriet men fastighetsdeklarationer är
utskrivna med Surahammarshus Förvaltnings namn.
Fastigheten är en lokal för den finns en tandvårdsklinik. Hyreskontraktet med Västmanlands Läns
Landsting löper till 2021-03-31. Surahammarshus AB förvaltar fortfarande fastigheten.
Surahammarshus Förvaltning AB är ett bostadsbolag. Verksamheten som drivs på Virsbo 2:320 avviker
från bolagets verksamhet.
Surahammarshus AB föreslår att:
Surahammars kommun återbetalar 1 052 769 till bolaget fr fastigheten Virsbo 2:320.
Surahammars kommun kommer att korrigera ägandet av fastigheten Virsbo 2:320 på det sättet.
Surahammars kommun skriver om hyreskontraktet med nuvarande hyresgästen.

BILAGA:
Surahammarshus AB:s skrivelse till kommunfullmäktige (inkl. bilagor)
Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 55
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ej köpa fastigheten Virsbo 2:320

Kommunstyrelsen beslutar
att ej köpa fastigheten Virsbo 2:320
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0096 000

Avgifter för stödboende
Kostnader för att hyra lägenhet på stödboendet uppgår idag till 4 150 kronor per månad. Förslag enligt
Socialnämnden är att öka denna kostnad till 4 500 kronor per månad, det vill säga 150 kronor per dygn.
BILAGA:
Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-08-22 § 139
Skrivelse från Individ- och familjeomsorgen daterad 2017-07-03
Skrivelse från Individ- och familjeomsorgen daterad 2017-08-24
Beslutsgång
Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-08 § 202
Socialnämnden 2017-08-22 § 112
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 56

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till avgift vid kommunens stödboende

Kommunstyrelsen beslutar

rekommendera kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till avgift vid kommunens stödboende
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0098 000

Remissvar - Regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län
Region Västmanland inbjuder till samråd av framtagna förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i
Västmanlands län 2018–2029 och regional cykelstrategi för Västmanlands län. Samrådet ger alla möjlighet att
komma med synpunkter och inspel på dessa förslag.
Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur avser perioden 2018–2029 och innehåller förslag på
prioriteringar, behov, brister och åtgärder i den regionala transportinfrastrukturen. Samrådet innehåller även en
samlad konsekvensbedömning av förslaget till länsplan som ser till både miljökonsekvenser och gör en bedömning
av jämställdhet och jämlikhet. Förslaget till den regionala gång- och cykelstrategin innehåller förslag på mål,
indikatorer, prioriteringsgrunder och arbetssätt för arbetet med att skapa förutsättningar för det hållbara resandet.
Strategin kommer utgöra grunden för arbetssätten att ta fram och prioritera åtgärder som ska finansieras inom
ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen 2018–2029.
Samrådet pågår från 1 september fram till 27 oktober 2017.
Kommunen har inbjudits till att lämna synpunkter på Remiss för Regional gång- och cykelstrategi för
Västmanlands län av region Västmanland. Tekniska kontoret har läst igenom materialet och kommer med ett
förslag på remissvar.
Remisen går att läsa i sin helhet på:
https://regionvastmanland.se/lanstransportplan

BILAGA:
Remissvar Regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län
Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 57
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till Regionen överlämna bifogat förslag till remissvar

Kommunstyrelsen beslutar
att till Regionen överlämna bifogat förslag till remissvar
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0099 102

Referensgrupp för fortsatt arbete med Surahammars kommuns politiska process
Under 2017 har politiker och tjänstemän i Surahammars kommun träffats och diskuterat den politiska
processen i kommunen. Detta har bland annat resulterat i några identifierade områden som kommer
prioriteras och arbetas med framöver. Arbetet kommer fortgå i ett samarbete med politiker och
tjänstemän med start under hösten 2017.
För att få en struktur och ett driv i frågorna föreslås att en referensgrupp med begränsat antal deltagare
beslutas. Förslagsvis kan gruppen bestå av tre representanter från majoriteten, tre representanter från
oppositionen och tre tjänstemän. Beslut om vilka personer som utses delta i arbetet bör även tas.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 60

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunchef får i uppdrag att utse 3 tjänstemän som deltagare i referensgruppen
att från majoriteten utse 3 representanter som deltagare i referensgruppen
att från oppositionen utse 3 representanter som deltagare i referensgruppen

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunchef får i uppdrag att utse 3 tjänstemän som deltagare i referensgruppen
att från majoriteten utse Erkki Visti (C), Chatarina Ståhl (S) och Tobias Nordlander (S) som
representanter i referensgruppen
att från oppositionen utse Peter Berg (V) som representanter i referensgruppen, samt ge oppositionen
i uppdrag att utse ytterligare 2 representanter som deltagare i referensgruppen
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0093 805

Ansökan om verksamhetsbidrag - Surahammars konst- och hantverksgille
Surahammars Konst- och hantverksgille ansöker om verksamhetsbidrag med 50 000 kronor för
verksamhetsåret 2018.
Föreningen bedriver bland annat konsutställningsverksamhet där både etablerade och lokala hantverkare
och konstnärer har möjlighet att ställa ut sina alster. Föreningen vill bevara och sprida kunskap om olika
hantverkstekniker och anordnar slöjdcafeér för att ge allmänheten möjlighet att prova på och lära.
Skolklasser och andra grupper tas även emot av Gillets medlemmar som visar hur man bodde ”förr i
tiden”. För en mer heltäckande bild av föreningens verksamhet, se bilaga.
Enligt föreningens ansökan uppgick besöksantalet för 2016 till cirka 12 000 personer.

BILAGA:
Surahammars Konst- och hantverksgille ansökan om verksamhetsbidrag

Beslutsgång
Kommunstyrelsenss arbetsutskott 2017-10-09 § 61

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att beakta bidragsansökan från Surahammars Konst- och hantverksgille i budgetarbetet för år 2018

Kommunstyrelsen beslutar
att beakta bidragsansökan från Surahammars Konst- och hantverksgille i budgetarbetet för år 2018

_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0060 101

Ansökan om anläggningsbidrag – Surahammars Golfklubb
Surahammars Golfklubb planerar att bygga en kombinerad footgolf-/korthålsbana. Total
investeringskostnad beräknas uppgå till 3 625 000 kronor.
Merparten av medlen beräknar man kunna erhålla från Allmänna arvsfonden. I finansieringsplanen har
man beräknat få 274 000 kronor i kommunalt bidrag, vilket också är det belopp man ansöker om.
Frågan har tidigare behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-08-14 § 46. Därefter har
kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium fört dialog med golfklubben
BILAGA:
Ansökan om anläggningsbidrag från Surahammars Golfklubb för projektet footgolf-/korthålsbana
Projektbeskrivning

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14, § 46
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 63
Johan Henriksson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Surahammars Golfklubb bidrag om 150.000 kr ur budgetposten ”Oförutsett” avseende 2017

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Surahammars Golfklubb bidrag om 150.000 kr ur budgetposten ”Oförutsett” avseende 2017
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0092 805

Ansökan om extra föreningsbidrag – Wirsbo Brottarklubb
Wirsbo Brottarklubb ansöker om extra bidrag om 50 000 kronor för deras barn- och ungdomsverksamhet.
Bidraget planeras användas till att kunna medverka på fler tävlingar, nya brottardockor, medicinbollar med mera.

BILAGA:
Ansökan om extra föreningsbidrag från Wirsbo Brottarklubb.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09, § 65
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Wirsbo Brottarklubb bidrag om 50.000 kronor ur budgetposten ”Extra föreningsstöd” år 2017

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Wirsbo Brottarklubb bidrag om 50.000 kronor ur budgetposten ”Extra föreningsstöd” år 2017
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0011 000

Meddelanden
Länsstyrelsen – Överprövning av Surahammars kommuns beslut att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fasigheten Olberga 2:42, Surahammars kommun
Länsstyrelsen – Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om bygglov för flerbostadshus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.0012 000

Delegationsbeslut
Anställningsavtal 2017-08, 72 st
Anställningsavtal 2017–09, 63 st

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna
_____

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017.

Investeringsmedel 2017-omdisponering
Spånsugen vid Tuppkärrskolans slöjdsal har gått sönder. Enligt bedömning av fastighetsavdelningen
uppgår kostnaden för en ny anläggning till ca 130 000 kronor.
Finansiering föreslås ske genom att investeringsmedel ur investeringsbudget 2017 omdisponeras. Ej
ianspråktagna investeringsmedel för bibliotekssystem föreslås omdisponeras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anslå 130 000 kronor för installation av ny spånsug vid Tuppkärrskolans slöjdsal,
att ej ianspråktagna investeringsmedel från investeringsposten ”bibliotekssystem”, investeringsbudget
2017, ska finansiera spånsugen.
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