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Plats och tid
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Astrid Dahl

Dorrit Pade

ANSLAG/BEVIS
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Sammanträdesdatum
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anslags nedtagande
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Anders Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2010-01-17
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Kf § 114
Presentation av ny socialchef
Kommunfullmäktiges ordförande Kitty Strandberg presenterar
kommunens socialchef Charlotte Dahlbom.
Socialchef Charlotte Dahlbom presenterar sig.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Kf § 115
Allmänhetens frågestund
anmäler följande frågor: Vem ansvarar för att
läroplanen för förskolan (Lpfö 98) följs? Vem ser till att läroplanen följs?
Bildningsutskottets ordförande Pirjo Nilsson (s) svarar att det åvilar
kommunens ansvar att läroplanen följs samt att följa upp att den följs.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar att
ytterligare information kommer att ges av kommunen rörande
förskoleverksamheten.
undrar om det inte blir en kvalitetsförsämring av
ökningen till 220 volymtimmar per årsarbetare och vecka? Vem ansvarar
för den eventuella kvalitetsförsämringen.
Pirjo Nilsson svarar att verksamheten skall följa upp samtliga politiska
beslut och rapportera dem till bildningsutskottet.
undrar varför konsekvensbeskrivningar och uppföljningar
görs?
Ewa-Leena Johansson svarar att en anledning av flera till att detta görs är
att resultaten skall leda till handlingsplaner för verksamheten.
undrar vem som ansvarar för
barnens säkerhet när de vistas i förskolan?
presenterar
sammanställning av enkätundersökning genomförd av föräldrarna bland
personalen.
Pirjo Nilsson svarar att verksamheten ansvarar för barnens säkerhet.
Ewa-Leena Johansson upplyser om att sammanställningen av
enkätundersökningen skall delges verksamhetsansvariga.
påtalar brister i förskoleverksamheten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Kf § 116
Ks § 294
Ks § 263
Au § 166

Dnr KS 175/2009

023

Erbjudande om frivillig avgång
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ks § 294
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att frivillig avgång skall erbjudas
kommunens personal enligt föreliggande förslag samt att beslutet skall
beaktas i budget för år 2010. Vidare skall kontinuerlig återkoppling ske
av utvecklingen gällande frivillig avgång till kommunstyrelsen.

ÄRENDET
Kommunchef Torbjörn Brännlund och personalsekreterare
Thomas Krenchel presenterar förslag till erbjudande om frivillig
avgång. Frivillig avgång kan ske i form av avtalspension för personer
anställda i kommunen som under perioden 2009-2011 är i åldern 63-65
år eller i form av avgångsvederlag för personer som är
tillsvidareanställda i kommunen.

Ks § 263
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund
att fortsatt utreda alternativ i samband med ett eventuellt erbjudande om
frivillig avgång.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Au § 166
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att undersökning skall genomföras av
intresset bland berörd personal av frivillig avgång enligt presenterat
förslag. Redovisning av intresset sker vid kommunstyrelsens
sammanträde den 28 oktober 2010.
******
ÄRENDET
Personalsekreterare Thomas Krenchel presenterar förslag till erbjudande
till frivillig avgång. Den som frivilligt avslutar sin anställning erhåller
avtalspension eller avgångsvederlag i utbyte. Erbjudandet avser anställda i
Ljusnarsbergs kommun som minst fyllt 63 år vid ansökningstillfället.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Kf § 117
Ks § 295

Dnr KS 066/2009

041

Budget 2010 och flerårsplan 2011-2012
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att punkt 9 i kommunstyrelsens
förslag får följande lydelse: ”att uppdra till Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag att anpassa sina underhållskostnader till en nivå
i paritet med den som tidigare överenskommits med Statens
Bostadsdelegation och att detta skall ske utan att de samlade
driftkostnaderna ökar”.
I övrigt beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag.

ÄRENDET
Ställföreträdande kommunchef Bo Wallströmer redovisar
föreliggande förslag till budget 2010 och flerårsplan 2011-2012.

Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar, med
instämmande av Ulf Hilding (m), Astrid Dahl (v) och
Anna-Marina Martinsson (kfl), att punkt 9 får följande lydelse:
”att uppdra till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att anpassa sina
underhållskostnader till en nivå i paritet med den som tidigare
överenskommits med Statens Bostadsdelegation och att detta skall
ske utan att de samlade driftkostnaderna ökar”.
Ulf Hilding (m) yrkar att befattningen som kommunchef dras in och
arbetsuppgifterna fördelas på övriga chefstjänstemän. Yrkandets
kostnadsminskning med 415 00 kronor 2010, 930 000 kronor 2011
respektive 2012 skall tillföras äldreomsorgen i allmänhet och
hemtjänsten i synnerhet. Ewa-Leena Johansson (s) yrkar, med
instämmande av Astrid Dahl (v) och Anna-Marina Martinsson (kfl),
bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunchefstjänsten skall
kvarstå.
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att punkt 4 ”att i
resursfördelningsmodellen för skolbarnsomsorgen fastställa
nyckeltalet barn per årsarbetare till 20,3” stryks.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende
lydelsen av punkt 9 och Ewa-Leena Johanssons yrkande om ändrad
lydelse av punkt 9. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons med
fleras bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunchefstjänstens
skall kvarstå och Ulf Hildings yrkande om indragning av
kommunchefstjänsten. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i
punkt 4 och Anna-Marina Martinssons yrkande om att punkt 4
stryks. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Ks § 295
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
•
•

•
•
•
•
•

Justerandes sign.

att för år 2010 fastställa VA-taxor enligt föreliggande förslag
innebärande oförändrade VA-taxor förutom taxan för enskilda
slambrunnar som höjs med 25 kronor exklusive moms,
att för år 2010 fastställa renhållningstaxor i enlighet med
föreliggande förslag innebärande sex procents höjning och att
överskott förväntas med 1,0 miljoner kronor att användas för
sluttäckning av deponin,
att för år 2010 fastställa taxor och avgifter i enlighet med
föreliggande förslag inom Bergslagens miljö- och byggnadsnämnds
verksamhetsområde,
att i resursfördelningsmodellen för skolbarnsomsorgen fastställa
nyckeltalet barn per årsarbetare till 20,3,
att uppdra till bildningschefen utreda och lämna förslag till
fritidsgårdens framtida verksamhet utifrån organisation, volym och
driftsform med syftet att sänka kostnaden,
att uppdra till kommunchefen utforma förslag till organisation och
ekonomi för inrättandet av en arbetsmarknadsenhet,
att uppdra till kommunchefen utreda kostnadseffekter vid byte av
energisystem vid kommunens simanläggning,

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

att uppdra till kommunchefen förutsättningslöst utreda framtida
kosthantering avseende tillagning alternativt mottagning samt
dimensionering, kostnad och transporter i kommunens olika kök,
att uppdra till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag anpassa sina
underhållskostnader för allmännyttan till en nivå i paritet med
rikssnittet utan att öka sina samlade driftskostnader,
att uppdra till socialchefen att utreda och lämna förslag till åtgärder
för att minska försörjningsstödets omfattning,
att uppdra till socialchefen verka för tillvaratagande av resultat från
utredningen avseende Lagen om valfrihet (LOV) med prioritet på
framtagande av kvalitetssäkringsplan för äldreomsorgen,
att uppdra till samtliga enhetschefer/rektorer att inom respektive
ansvarsområde utarbeta en plan för hur brukarinflytande skall
införas alternativt förbättras samt att planerna skall sammanställas
för respektive förvaltning,
att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under
2010,
att fastställa inriktningsmål i enlighet med föreliggande förslag,
att fastställa finansiella mål i enlighet med föreliggande förslag,
att fastställa riktlinjer för ekonomisk styrning i enlighet med
föreliggande förslag,
att i övrigt fastställa verksamhetsförändringar i enlighet med
föreliggande förslag,
att i övrigt för år 2010 fastställa investeringsbudget i enlighet med
föreliggande förslag,
att för år 2010 fastställa resultatbudget i enlighet med föreliggande
förslag och ovanstående beslutspunkter, samt
att beredningar som sorterar under kommunfullmäktige skall vara
vilande under 2010.

Yrkanden
Ulf Hilding (m) yrkar i ett tilläggsyrkande att punkt åtta i förslaget
för följande lydelse ”att uppdra till kommunchefen förutsättningslöst
utreda framtida kosthantering avseende tillagning alternativt
mottagning samt dimensionering, kostnad och transporter i
kommunens olika kök”.
Ulf Hilding (m) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunfullmäktige
beslutar att beredningar som sorterar under kommunfullmäktige
skall vara vilande under 2010.
Ulf Hilding (m), med instämmande av Hans Hedborg (c), yrkar att
förslaget ändras i det att befattningen som kommunchef dras in och
arbetsuppgifterna fördelas på övriga chefstjänstemän. Yrkandets
kostnadsminskning med 415 00 kronor 2010, 930 000 kronor 2011
respektive 2012 skall tillföras äldreomsorgen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Ingemar Javinder (s), med instämmande av Astrid Dahl (v), yrkar
bifall till budgetberedningens förslag innebärande att kommunchefstjänsten kvarstår.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings tilläggsyrkande
gällande ändrad lydelse av punkt åtta och finner att kommunstyrelsen
bifaller tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings tilläggsyrkande
gällande kommunfullmäktiges beredningar och finner att
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Javinders yrkande om bifall
till budgetberedningens förslag att tjänsten som kommunchef kvarstår
och Ulf Hildings yrkande att kommunchefstjänsten tas bort och medel
tillförs äldreomsorgen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Ingemar Javinders yrkande.

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag
till budget för 2010 och flerårsplan för 2011-2012. I förslaget föreslås
kommunfullmäktige besluta följande:
•
•

•
•
•
•
•

Justerandes sign.

att för år 2010 fastställa VA-taxor enligt föreliggande förslag
innebärande oförändrade VA-taxor förutom taxan för enskilda
slambrunnar som höjs med 25 kronor exklusive moms,
att för år 2010 fastställa renhållningstaxor i enlighet med
föreliggande förslag innebärande sex procents höjning och att
överskott förväntas med 1,0 miljoner kronor att användas för
sluttäckning av deponin,
att för år 2010 fastställa taxor och avgifter i enlighet med
föreliggande förslag inom Bergslagens miljö- och byggnadsnämnds
verksamhetsområde,
att i resursfördelningsmodellen för skolbarnsomsorgen fastställa
nyckeltalet barn per årsarbetare till 20,3,
att uppdra till bildningschefen utreda och lämna förslag till
fritidsgårdens framtida verksamhet utifrån organisation, volym och
driftsform med syftet att sänka kostnaden,
att uppdra till kommunchefen utforma förslag till organisation och
ekonomi för inrättandet av en arbetsmarknadsenhet,
att uppdra till kommunchefen utreda kostnadseffekter vid byte av
energisystem vid kommunens simanläggning,
Utdragsbestyrkande
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

att uppdra till kommunchefen utreda framtida kosthantering
avseende tillagning alternativt mottagning samt dimensionering,
kostnad och transporter i kommunens olika kök,
att uppdra till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag anpassa sina
underhållskostnader för allmännyttan till en nivå i paritet med
rikssnittet utan att öka sina samlade driftskostnader,
att uppdra till socialchefen att utreda och lämna förslag till åtgärder
för att minska försörjningsstödets omfattning,
att uppdra till socialchefen verka för tillvaratagande av resultat från
utredningen avseende Lagen om valfrihet (LOV) med prioritet på
framtagande av kvalitetssäkringsplan för äldreomsorgen,
att uppdra till samtliga enhetschefer/rektorer att inom respektive
ansvarsområde utarbeta en plan för hur brukarinflytande skall
införas alternativt förbättras samt att planerna skall sammanställas
för respektive förvaltning,
att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under
2010,
att fastställa inriktningsmål i enlighet med föreliggande förslag,
att fastställa finansiella mål i enlighet med föreliggande förslag,
att fastställa riktlinjer för ekonomisk styrning i enlighet med
föreliggande förslag,
att i övrigt fastställa verksamhetsförändringar i enlighet med
föreliggande förslag,
att i övrigt för år 2010 fastställa investeringsbudget i enlighet med
föreliggande förslag, samt
att för år 2010 fastställa resultatbudget i enlighet med föreliggande
förslag och ovanstående beslutspunkter.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11 (29)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Kf § 118
Ks § 296

Dnr KS 026/2009

735

Ombyggnation av Koppargården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
alla delar utom vad gäller disposition av eventuell realisationsvinst.
Eventuell realisationsvinst skall av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag användas till nedskrivning av värdet på fastigheten
Kyrkvreten 5 (före detta polishuset)
Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att eventuell realisationsvinst skall av
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag användas till nedskrivning av
värdet på fastigheten Kyrkvreten 5 (före detta polishuset).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att
eventuell realisationsvinst skall av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
användas till nedskrivning av värdet på lämpliga fastigheter i dess
bestånd och Ewa-Leena Johanssons yrkande att kommunfullmäktige
beslutar att eventuell realisationsvinst skall av Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag användas till nedskrivning av värdet på fastigheten
Kyrkvreten 5 (före detta polishuset). Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande.

Ks § 296
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
•
•
•
•

Justerandes sign.

att Ljusnarsbergs kommun tillsammans med Riksbyggen bildar
en kooperativ hyresrättsförening med namnet Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder,
att kommunen utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i
föreningen och tre personer som ersättare,
att kommunen antar föreliggande förslag från projektgruppen till
stadgar för föreningen,
att kommunen tecknar stiftaravtal enligt föreliggande förslag
från projektgruppen med Riksbyggen som reglerar syfte och
ändamål med föreningen,
Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (29)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

•

•

•

•
•

att kommunen uppdrar till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att
försälja fastigheten Stortorp 6:11 (Treskillingen) för
35 000 000 kronor och fastigheten Heden 6:69
(Solgården/Heden) för 16 000 000 kronor till Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder
enligt senare särskilt upprättat köpekontrakt,
att kommunen uppdrar till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att
för erhållen köpeskillingen, sammanlagt 51 000 000 kronor, på
mest fördelaktigt sätt minska bolagets låneskuld med samma
summa,
att kommunen förvärvar Sjukstugan 10 (Koppargården) av
Örebro läns landsting för 9 500 000 kronor. Därpå förvärvar
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs
äldrebostäder fastigheten på samma villkor av kommunen.
Därefter genomför föreningen ombyggnad av fastigheten i
enlighet med föreliggande förslag från projektgruppen,
att kommunen tecknar samarbets- och blockförhyrningsavtal
med föreningen enligt föreliggande förslag från projektgruppen,
samt
att kommunen förmedlar lån till Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder på den totala
finansieringen av åtgärderna om högst 113 000 000 kronor.

Vidare att kommunfullmäktige beslutar att eventuell realisationsvinst
skall av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag användas till nedskrivning
av värdet på lämpliga fastigheter i dess bestånd.
Till kommunens representanter i styrelsen för den kooperativa
hyresrättsföreningen välja ekonomichef, socialchef och
kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Ewa-Leena Johanssons (s) förslag till svar med
anledning av PROs skrivelse.
Yrkande
Ingemar Javinder (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar anta
Ewa-Leena Johanssons (s) förslag till svar med anledning av PROs
skrivelse.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

ÄRENDET
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2009,
§ 60 teckna samarbetsavtal med Riksbyggen samt fastställa projektplan
med målsättningen av en etablering av ett nytt äldreboende i kommunen
i maj 2011.
Den enligt projektplanen upprättade projektgruppen har genom
projektsamordnare
inkommit med beslutsunderlag i
ärendet daterat den 19 november 2009.
I underlaget anges bland annat att kommunen och Riksbyggen
samarbetat med frågan kring omvandling av boende och
verksamhetsfunktion på Koppargården samt Treskillingen och
Solgården/Heden. Projektet har syftat till att via kooperativ
hyresrättsförening som bildas av kommunen och Riksbyggen,
genomföra planerad omvandling. Projektarbetet har visat att
handlingsalternativet är genomförbart och att kommunen genom detta
samarbete långsiktigt kan sänka sina nuvarande kostnader.
Projektgruppen föreslår kommunen att tillsammans med Riksbyggen
bilda en kooperativ hyresrättsförening, överlåta ägandet av de aktuella
fastigheterna till föreningen och sedan uppdra till föreningen att
omvandla fastigheterna i enlighet med föreliggande förslag från
projektgruppen.
Alla kostnader som åtgärderna innebär finansieras av föreningen via lån.
Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen alternativt att
kommunen förmedlar nödvändiga lån för att garantera lägsta
lånekostnad för föreningen.
Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som grundläggs i
samband med bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens
stadgar som grundas på Lagen om kooperativa hyresrätten (2002:93)
och det stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om
syfte och ändamål med föreningen.
Genom föreslagen lösning erhåller kommunen en investering i berörda
anläggningar om 62 000 000 kronor som innebär att anläggningarna
omvandlas från nuläge till ett modernt äldrecentrum med hög
boendestandard för särskilt boende och anpassade verksamhetslokaler
för kommunens verksamhet.

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Alternativet kommunal borgen frigör kommunkoncernen
51 000 000 kronor i bundet kapital som förbättrar kommunens soliditet.
I båda finansieringsalternativen kan kommunens nuvarande kostnader
långsiktigt sänkas med cirka 1,1 miljoner kronor per år.
I beslutsunderlaget föreslås kommunfullmäktige besluta
•
•
•
•
•

•
•

•
•

att Ljusnarsbergs kommun tillsammans med Riksbyggen bildar
en kooperativ hyresrättsförening med namnet Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder,
att kommunen utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i
föreningen och tre personer som ersättare,
att kommunen antar föreliggande förslag från projektgruppen till
stadgar för föreningen,
att kommunen tecknar stiftaravtal enligt föreliggande förslag
från projektgruppen med Riksbyggen som reglerar syfte och
ändamål med föreningen,
att kommunen uppdrar till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att
försälja fastigheten Stortorp 6:11 (Treskillingen) för
35 000 000 kronor och fastigheten Heden 6:69
(Solgården/Heden) för 16 000 000 kronor till Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder
enligt senare särskilt upprättat köpekontrakt,
att kommunen uppdrar till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att
för erhållen köpeskillingen, sammanlagt 51 000 000 kronor,
minska bolagets låneskuld med samma summa,
att kommunen förvärvar Sjukstugan 10 (Koppargården) av
Örebro läns landsting för 10 500 000 kronor. Därpå förvärvar
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs
äldrebostäder fastigheten på samma villkor av kommunen.
Därefter genomför föreningen ombyggnad av fastigheten i
enlighet med föreliggande förslag från projektgruppen,
att kommunen tecknar samarbets- och blockförhyrningsavtal
med föreningen enligt föreliggande förslag från projektgruppen,
samt
att kommunen lämnar kommunal borgen alternativt förmedlar
lån till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening
Ljusnarsbergs äldrebostäder på den totala finansieringen av
åtgärderna om högst 113 000 000 kronor.

PRO Kopparberg har genom sin
inkommit med skrivelse daterad den 24 november 2009. I skrivelsen
anges att funderingar finns om de boende kan ikläda sig ansvaret av att
ingå i en styrelse med det ansvar, befogenheter och beslut som detta

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
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medför. PRO Kopparberg anser därför att kommunstyrelsen skall
ompröva förslaget gällande kooperationens bildande.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har upprättat
förslag till svar daterat den 2 december 2009 med anledning av PROs
skrivelse. I svaret anges bland annat att det finns ett flertal anledningar
till att personer har boende i särskilda boendeformer, exempelvis fysiska
skäl som inte innebär att deras intellektuella förmåga hindrar dem att
inneha styrelseuppdrag. Vidare utgör deltagande i kooperationens
styrelse ett erbjudande om deltagande och är således frivilligt.
_________

Justerandes sign.
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Kf § 119
Ks § 298
Au § 184

Dnr KS 085/2009

041

Redogörelse av åtgärder med anledning av revisorernas granskning av
årsredovisningen för år 2008
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redogörelsen.

Ks § 298
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 184
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner redogörelsen och översänder den till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
******
ÄRENDET
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade på uppdrag
av kommunens revisorer kommunens årsredovisning för år 2008.
Resultatet av granskningen presenterades i en rapport från april 2009
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 maj 2009, § 54. I
rapporten framförs bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt
redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering, den
ekonomiska ställningen samt att årsredovisningen i allt väsentligt
uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god
redovisningssed. Trots att förbättringar har gjorts, behöver ytterligare
åtgärder vidtas för att förbättra uppföljning, utvärdering och styrning av
den verksamhet som bedrivs.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 maj 2009
begära att få ta del av en redovisning av vad kommunstyrelsen avser
vidta för åtgärder med anledning av vad som framkommer i
revisionsberättelsen.
Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 27 maj 2009, § 131
uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att upprätta en redogörelse över
åtgärder som avses vidtas med anledning av revisorernas synpunkter.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och
ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en redogörelse daterad den
4 november 2009.
_________

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
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Kf § 120
Ks § 299

Dnr KS 186/2008

430

Förslag till Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs kommun,
Bergslagens miljö- och byggförvaltning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ks § 299
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar .
• att anta föreliggande förslag till Naturvårdsprogram för
Ljusnarsbergs kommun med lokala miljömål för natur,
• att till naturvårdsprogrammet tillföra följande avsiktsförklaring:
Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga
kommunens ansvar i naturvårdsarbetet.
Programmet
fastlägger lokala miljömål och åtgärder för naturvården, samt principer för hur alla berörda ska
arbeta i kommunen för att bidra till att målen
uppnås.
En övergripande målsättning med naturvårdsprogrammet är att få ett gemensamt
förhållningssätt kring skötseln av den kommunala
tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnära
naturmark ska ha en skötsel där målet är att gynna
biologisk mångfald, rekreation och social
verksamhet. Bättre folkhälsa, pedagogiska
möjligheter och estetiska värden är överordnade
produktion i den tätortsnära skogen.
• att uppdra åt Bergslagens miljö- och byggförvaltning redigera och
trycka upp det antagna naturvårdsprogrammet i begränsad
upplaga samt utarbeta en kortversion av naturvårdsprogrammet.

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-12-17

ÄRENDET
Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning
inkom med förslag till Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs kommun
daterat den 15 oktober 2009.
Syftet med ett naturvårdsprogram är att klarlägga kommunens ansvar
för naturvården och att belysa de viktigaste naturvårdsfrågorna i
kommunen. Fokus ligger mycket på den tätortsnära naturen.
Programmet fastlägger lokala miljömål och åtgärder för naturvården
samt principer för hur alla berörda i kommunal verksamhet skall arbeta
för att bidra till att målen uppnås.
Eventuella synpunkter på förslaget skulle vara Bergslagens bygg- och
miljöförvaltning tillhanda senast den 15 november 2009.
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 november 2009,
§ 186 anta ett förslag till remissyttrande gällande förslaget till
naturvårdsprogram.
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 11 november 2009,
§ 108 anta ett förslag till remissyttrande gällande förslaget till
naturvårdsprogram.
Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning
har inkommit med reviderat förslag till Naturvårdsprogram för
Ljusnarsbergs kommun daterat den 24 november 2009. I bilagd
skrivelse föreslås kommunfullmäktige besluta
• att anta föreliggande förslag till Naturvårdsprogram för
Ljusnarsbergs kommun med lokala miljömål för natur,
• att till naturvårdsprogrammet tillföra följande avsiktsförklaring:
Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga
kommunens ansvar i naturvårdsarbetet.
Programmet
fastlägger lokala miljömål och åtgärder för naturvården, samt principer för hur alla berörda ska
arbeta i kommunen för att bidra till att målen
uppnås.
En övergripande målsättning med naturvårdsprogrammet är att få ett gemensamt
förhållningssätt kring skötseln av den kommunala

Justerandes sign.
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2009-12-17

tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnära
naturmark ska ha en skötsel där målet är att gynna
biologisk mångfald, rekreation och social
verksamhet. Bättre folkhälsa, pedagogiska
möjligheter och estetiska värden är överordnade
produktion i den tätortsnära skogen.
• att uppdra åt Bergslagens miljö- och byggförvaltning redigera och
trycka upp det antagna naturvårdsprogrammet i begränsad
upplaga samt utarbeta en kortversion av naturvårdsprogrammet.
_________

Justerandes sign.
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Kf § 121
Ks § 300
Au § 188

Dnr KS 189/2009

006

Sammanträdestider 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med
ändringen att sociala utskottets sammanträde i januari 2010 hålls den
14 januari. Vidare beslutas om följande lydelser i Arbetsordning för
kommunfullmäktige:
§ 5, första stycket: ”Fullmäktige håller ordinarie sammanträde i
månaderna mars, maj, juni, september, november och december. För
varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena”.
§ 29, fjärde stycket: ”Kommunstyrelsen skall två gånger varje år
redovisa de motioner som inte beretts. Redovisningen skall göras på
fullmäktigs ordinarie sammanträde i maj och november”.
§ 39, sjunde stycket: ”Kommunstyrelsen skall två gånger om året
redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i
maj och september”.
Yrkanden
Ingemar Javinder (s) yrkar att sociala utskottets sammanträde den
7 januari 2010 flyttas till den 14 januari i 2010.
Kommunfullmäktiges presidium yrkar i ett tilläggsyrkande, att då
antalet sammanträden i kommunfullmäktige under 2010 fastställs till
sex, Arbetsordning för kommunfullmäktige ändras och får följande
lydelse:
§ 5, första stycket: ”Fullmäktige håller ordinarie sammanträde i
månaderna mars, maj, juni, september, november och december. För
varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena”.
§ 29, fjärde stycket: ”Kommunstyrelsen skall två gånger varje år
redovisa de motioner som inte beretts. Redovisningen skall göras på
fullmäktigs ordinarie sammanträde i maj och november”.
§ 39, sjunde stycket: ”Kommunstyrelsen skall två gånger om året
redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i
maj och september”.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21 (29)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
rörande tidpunkt för sammanträde i sociala utskottet i januari 2010
och Ingemar Javinders yrkande om sammanträde i sociala utskottet
den 14 januari 2010. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Ingvar Javinders yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums
tilläggsyrkande gällande Arbetsordning för kommunfullmäktige och
finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

Ks § 300
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till
sammanträdestider för 2010.

Au § 188
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
sammanträdestider 2010 enligt föreliggande förslag.
******
ÄRENDET
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar förslag till
sammanträdestider för 2010.
_________

Justerandes sign.
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Kf § 122
Ks § 303
Su § 119

Dnr KS 184/2008

730

Utredning om införande av kundvalssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ks § 303
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för närvarande inte införa kundvalssystem
enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Su § 119
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för
närvarande inte införa kundvalssystem enligt Lagen om valfrihet
(LOV).
******
ÄRENDET
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 19 november 2008,
§ 105 om att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag för att
förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och
handikappomsorg enligt Lagen om valfrihet (LOV).
Under året har utredare Carina Gyllstrand undersökt ett eventuellt
införande av valfrihetssystem enligt LOV. I utredning daterad den
3 november 2009 föreslås kommunfullmäktige besluta att inte införa
kundvalssystem för enbart hemtjänsten då det skulle kräva allt för
omfattande administration och risk för dubbla produktionskostnader för
den aktuella volymen. Vidare anförs i utredningen att skall LOV prövas
bör det omfatta både service- och omvårdnadsinsatser för att få optimal
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resursanvändning. Kommunen måste då utveckla ett system för att
hantera flera aktörer med allt från beställning, betalning, avvikelser och
uppföljning. Det innebär en högre administrativ kostnad som måste
vägas in i bedömningen om att eventuellt införa LOV.
_________

Justerandes sign.
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Kf § 123
Ks § 309

Dnr KS 210/2009

042

Årsredovisning 2008, Stiftelsen Stora Gården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ks § 309
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

ÄRENDET
Stiftelsen Stora Gården har inkommit med årsbokslut inklusive
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2008.
I stiftelsens stadgar, § 9, anges att förvaltningsberättelse, redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse samt styrelsens förklaring över
eventuell anmärkning överlämnas till kommunfullmäktige för
granskning.
_________

Justerandes sign.
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Kf § 124

Dnr KS 206/2009

719

Medborgarförslag, införande av kommunalt vårdnadsbidrag,

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

ÄRENDET
har inkommit
med medborgarförslag daterat den 16 november 2009. Kommunen
föreslås i förslaget införa kommunalt vårdnadsbidrag till vårdnadshavare
för barn som fyllt ett år men inte tre år, är folkbokfört i kommunen och
som inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet på heltid.
_________

Justerandes sign.
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Kf § 125

Dnr KS 001/2009

101

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

ÄRENDET
Länsstyrelsen i Örebro län

Ny ersättare i kommunfullmäktige från och
med den 24 november 2009 efter
Marit Månsson (m), Stig Söderström (m).

Länsstyrelsen i Örebro län

Beslut om namnändringar av Ljusnarsbergs
kommuns valdistrikt.

_________

Justerandes sign.
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Kf § 126

Dnr KS

Motion rörande koppar, fat och tallrikar på Solgårdens särskilda boende,
Ulf Hilding (m)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

ÄRENDET
Ulf Hilding (m) har inkommit med motion daterad den
26 november 2009, i vilken påtalas att porslin i form av exempelvis
kaffekoppar med fat och mattallrikar är av undermålig kvalitet vid
Solgårdens äldreboende. Enligt uppgift från personalen skulle detta bero
på bristande resurser till inköp av porslin.
Utifrån vad som framförs i motionen, yrkar motionären att det
omedelbart införskaffas 25 koppar med fat, 25 assietter och 25 nya flata
och djupa tallrikar till Solgårdens matsal, allt anpassat för de äldre
medborgarna som vistas där.
_________

Justerandes sign.
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Bilaga

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 17 december 2009

Socialdemokraterna
Ewa-Leena Johansson
Ingemar Javinder
Pirjo Nilsson
Gert Stark
Sten-Ove Karlsson
Ulla Kalander-Karlsson
Mikael Kähäri, tjänstgörande ersättare
Antti Tsupukka
Ken Karlsson, tjänstgörande ersättare
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare
Lars Bergsten
Kitty Strandberg
Torbjörn Forslund, tjänstgörande ersättare
Vänsterpartiet
Astrid Dahl

Justerandes sign.

Moderata samlingspartiet
Ingemar Kjellin, tjänstgörande ersättare
Ulf Hilding
Karin Gröningson
Centerpartiet
Andreas Alexandre, tjänstgörande ersättare
Barbro Resare
Elof Eriksson
Sivert Bäck
Kraftsamling för Ljusnarsberg
Thyra Lundell, tjänstgörande ersättare
Anna-Marina Martinsson
Dorrit Pade
Ralf Nielsen
Oskar Martinsson

Utdragsbestyrkande

