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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2007-02-28
Kommunkontoret, Kopparberg

Beslutande

Tid: 08.30 -14.15

Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Gert Stark (s)
Pirjo Nilsson (s)
08.30-12.00, §§ 28-38
Lotta Johansson (s)
13.00-14.15, §§ 39-42
Ulla Kalander-Karlsson (s)
Astrid Dahl (v)
Sivert Bäck (c)
Anita Elvenäs (c)
Ulf Hilding (m)
Anna-Marina Martinsson (kfl)
Claudia Holm (kfl)

Övriga deltagande

Lotta Johansson (s)
Gunnar Fransson (m)
Christer Lenke
Anders Sundh, § 40
Bo Wallströmer
Ann-Margret Runheim, § 40
Ann-Mary Jansson-Kaare

08.30-12.00
08.30-12.00

Claudia Holm

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2007-03-06

Underskrifter

Sekreterare

….………………………………………………………………………..

Paragrafer:

28 - 42

Ann-Mary Jansson-Kaare
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………………………………………………

Claudia Holm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2007-02-28

Datum för
anslags uppsättning

2007-03-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Ann-Mary Jansson-Kaare
Utdragsbestyrkande

2007-03-30
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 28
Ks § 17
Au § 5

Dnr KS 121/2006

041

Bergslagens Kommunalteknik, BKT – budget 2007
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till allmänna utskottet för kompletterande utredning.
******
ÅTERREMISS
Ordföranden meddelar att den del av ärendet som bordlagts kräver ytterligare
utredning. Kommunstyrelsen föreslås återremittera ärendet till allmänna
utskottet.
_______

Ks § 17
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Ärendet bordläggs för kompletterande information till den del som avser
utökad tilldelning till BKT:s budget 2007.
Kvarstående underskott, 108 000 kronor från år 2003, avskrivs och
belastar 2006 års resultat.
******

BORDLÄGGNING
Ulf Hilding (m) efterlyser kompletterande information om BKT:s
verksamhet och ekonomi till den del som avser utökad tilldelning i
2007 års budget.
_______
Au § 5
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att utöka tilldelningen till BKT med
278 000 kronor för verksamheten år 2007 enligt föreliggande förslag:
•
Justerandes sign.

278 000 kronor ianspråktas av kommunstyrelsens disponibla medel.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28

•

Kvarstående underskott, 108 000 kronor från år 2003, avskrivs och
belastar 2006 års resultat.
******

ÄRENDET
Ekonomichefen anför i tjänsteskrivelse av den 1 januari 2007:

”I skrivelse daterad 2006-11-17 meddelar BKT att de har svårigheter att få
en budget i balans till 2007 års verksamhet. De anför två alternativ; 1]
drastiska neddragningar med därpå förändrad service och standard, 2] en
värdering av om de årliga medel kommunerna ger BKT är rimliga utifrån
bl a oförutsedda utgifter.
Efter att skrivelsen inkom har kontakter förekommit med tjänstemän på
BKT. Undertecknad och kommunchefen har i dessa kontakter tydliggjort att
en kombination av ovanstående två alternativ är Ljusnarsbergs kommuns
förslag.
Utifrån utvecklingen på energiområdet bedömer vi det som väl motiverat att
tillskjuta extra medel med 278 000 kr avseende 2007 års verksamhet.
BKT har även underskott som ej fullt ut lyckats återställas. För att öka
möjligheterna till en realistisk budget är det rimligt att underskottet för 2003
skrives bort. För Ljusnarsbergs kommun innebär det en kostnad med
108 000 kr. Kostnaden belastar 2006 års resultat.
Med ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta
att kommunen utökar tilldelningen till BKT med 278 000 kr avseende
2007 års verksamhet,
att 278 000 kr ianspråktas från kommunstyrelsens disponibla medel samt
att kommunen skriver bort kvarstående underskott från 2003 med 108 000 kr
vilket belastar 2006 års resultat.”
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 29

Dnr KS

IT-säkerhetsinstruktioner: Förvaltning, Användare och Drift
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till ITsäkerhetsinstruktioner: Förvaltning, Användare och Drift.
******
ÄRENDET
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-15, § 1, att anta upprättat förslag till
IT-strategi.
Strategin är övergripande för kommunen. Den ska vara vägledande för alla
nämnder vid hantering av IT och IT-säkerhet inom kommunen.
Kommunchefen redogör för fördelningen av ansvaret hos systemägarna
(respektive förvaltningschef, ekonomichef och personalsekreterare samt ITenheten i Hällefors), systemförvaltarna (respektive arbetsledare) och
systemanvändarna (övriga).
Som en följd av beslutet angående IT-strategin föreslås kommunstyrelsen
fatta beslut om att anta den mera ingående detaljstyrningen som återfinns i
dokumenten IT-säkerhetsinstruktioner: Förvaltning, Användare och Drift.
Den framtagna utbildningsplanen kommer att verkställas i enlighet med
föreliggande förslag.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 30
Au § 13

Dnr KS

Förändrat huvudmannaskap för stiftelserna Länsmusiken och
Länsteatern i Örebro län - yttrande
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottet § 13, 2007-02-07.
_______

Au § 13
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Ljusnarsbergs kommuns yttrande översänds till Örebro kommun och Örebro
läns landsting.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs kommun har beretts tillfälle att avge yttrande i rubricerade
ärende.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen presenterar förslag till
yttrande från Ljusnarsbergs kommun.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 31
Au § 15

Dnr KS 077.06

730

Kostorganisation 2007-04-01 – förslag
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottet § 15, 2007-02-07.
******
YRKANDE
Ledamoten tillika sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (s) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
_______

Au § 15
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Kommunstyrelsen beslutar att genomgöra föreslagen kostorganisation
från och med 2007-04-01.

•

Ekonomiavdelningen ges i uppdrag att genomföra erforderliga
justeringar i utskottens ramar för 2007.

• Kostchefen ges följande uppdrag under 2007:
- utreda transportorganisationen
- föreslå riktlinjer för nutrition
- föreslå åtgärder inom inköp och personalorganisation med förväntad
nettobesparing i budget 2008 på 600 tkr
- klarlägga om tillagning av kvällsmål inom särskilda boenden ska
fortsätta eller ersättas med mottagning
- utarbeta enhetliga riktlinjer för dagportioner inom särskilda boenden.
******
ÄRENDET
Kommunchefen har enligt uppdrag utarbetat ett förslag till kostorganisation.
I tjänsteskrivelse 2007-01-29 beskrivs uppdraget, bakgrund, slutsatser,
alternativ och överväganden samt förslag till beslut.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 32
Au § 17

Dnr KS 137.04

004

Dokumenthanteringsplan – ekonomiavdelningen (komplettering)
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottet § 17, 2007-02-07.
_______

Au § 17
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till komplettering av dokumenthanteringsplanen för
ekonomiverksamheten antas.
******
ÄRENDET
Dokumenthanteringsplan för allmänna utskottet antogs av kommunstyrelsen
2004-11-17, § 129 (dnr KS 137.04 004).
Vid revidering av planen har förslag till komplettering tagits fram för
ekonomiverksamheten.
Sidan 2 föreslås kompletteras enligt följande:
Budgetuppföljning inklusive sammanställning gallras efter 2 år.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 33
Au § 18

Dnr KS

Hyresavtal med Ljusnarsbergs Fastigheter AB avseende kommunägda
fastigheter – förslag
Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Blockhyresavtal mellan Ljusnarsbergs Fastighets AB och Ljusnarsbergs
kommun tecknas för tiden 2007-01-01—2009-12-31.
******
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
• Budgetramen avseende lokalhyror enligt tabell 1, innebärande ett
tilläggsanslag med sammantaget 900 000 kronor fördelat med 208 400
kronor till allmänna utskottet och 691 600 kronor till bildningsutskottet,
fastställs.
• Tilläggsanslag beviljas med 970 000 kronor till bildningsutskottet, enligt
tabell 2.
• Tilläggsanslagen finansieras genom minskning av budgeterat resultat
(eget kapital) med 1 870 000 kronor varvid ny budgeterad resultatnivå
blir 2 772 000 kronor.
******
_______

Au § 18
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Kommunstyrelsen beslutar att teckna blockhyresavtal mellan
Ljusnarsbergs Fastighets AB och Ljusnarsbergs kommun för tiden
2007-01-01—2009-12-31.

• Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgetramen avseende
lokalhyror, enligt tabell 1, innebärande ett tilläggsanslag med
sammantaget 900 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med
970 000 kronor till bildningsutskottet, enligt tabell 2.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen genom
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
minskning av budgeterat resultat (eget kapital) med 1 870 000 kronor
varvid ny budgeterad resultatnivå blir 2 772 000 kronor.
******
ÄRENDET
Kommunchefen anför följande i tjänsteskrivelse av den 6 februari 2007:
”Kommunen har genom avtal med Ljusnarsbergs Fastighets AB upplåtit
egna fastigheter genom hyresavtal och skötselavtal. Kommunstyrelsen
beslutade 2006-01-18, § 5 att säga upp avtalet.
Diskussioner om gränsdragning för skötsel av fastigheten och verksamheten
inre behov har förts. Resultatet innebär att fastighetsbolaget i ett nytt avtal
svarar för skötsel och underhåll av byggnader och yttre områden. Bildningsförvaltningen svarar för vaktmästaruppgifter knutna till verksamhetens behov och skolskjuts- och mattransporter som tidigare utfördes av bolaget. En
detaljerad gränsdragningsförteckning har upprättats. Förslaget innebär att
bildningsförvaltningen tar över 2,0 tjänst vaktmästare samt ett fordon (minibuss). Utöver detta tillkommer ett mindre fordon samt diverse kostnader för
bl a larm, myndighetsbesiktningar och småinköp.
I förslag till hyresavtal redovisas årshyran för 2007 mot respektive fastighet.
En justering har gjorts utifrån faktiskt utfall 2006. Ökningen härrör i stor
omfattning till ökande energikostnader. En förändring mot tidigare avtal är
att fastigheten Bångbro skola utgår och Kulturbyggnader tillkommer.

Nedan redovisas kommunens budgeterade kostnader samt fastighetsbolagets
årshyra mot verksamheterna.
Tabell 1
Fastighet
Ställdalens skola
Klockargården
Bergsgården
Lärcentrum
Linåkern
Åstugan
Brandstationen
Tingshuset
Ljusnarsskolan
Kopparbergs skola
Kulturbyggnader
Summa
Justerandes sign.

Budget 2007
455 200
28 600
476 000
303 100
231 800
251 400
275 300
338 000
2 222 200
1 673 000
0
6 254 600
Utdragsbestyrkande

Föreslagen årshyra

568 400
71 900
569 000
350 400
331 100
366 700
387 500
368 900
2 547 500
1 575 200
18 000
7 154 600

Differens
- 113 200
- 43 300
- 93 000
- 47 300
- 99 300
- 115 300
-112 200
- 30 900
- 325 300
97 800
- 18 000
- 900 000
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28

För bildningsförvaltningen tillkommer kostnader för vaktmästare och fordon
med 970 tkr fördelat enligt följande:
Tabell 2
Vaktmästare 2,0 åa
Fordon 2 st
Larm, besiktningar mm

340 tkr*2 = 680 tkr
40 tkr + 50 tkr = 90 tkr
165 tkr + 35 tkr = 200 tkr

Kommunstyrelsens föreslås besluta
att blockhyresavtal tecknas mellan Ljusnarsbergs Fastighets AB och
Ljusnarsbergs kommun för tiden 2007-01-01—2009-12-31,
att föreslå kommunfullmäktige fastställa budgetramen avseende lokalhyror,
enligt tabell 1, innebärande ett tilläggsanslag med sammantaget 900 000
kr,
att föreslå kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag med 970 000 kr till
bildningsutskottet, enligt tabell 2 samt
att föreslå kommunfullmäktige att finansiera tilläggsanslagen genom
minskning av budgeterat resultat (eget kapital) med 1 870 000 kr varvid
ny budgeterad resultatnivå blir 2 772 000 kr.”
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 34
Au § 19

Dnr KS 013/2007

026

Projekt Länsam – ett friskare arbetsliv: Val av kommunstyrelserepresentant
Kommunstyrelsens beslut
Ledamoten tillika kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s)
utses till kommunstyrelsens representant i styrgruppen.
_______

Au § 19
Allmänna utskottets beslut
•
•
•

Kostnaden för deltagandet i projekt ”Länsam – ett friskare arbetsliv”,
25 000 skall belasta Ansvar 102 Kommunchef.
Kontering: A=102, C=26341, E=7511.
Kontaktperson är kommunens personalsekreterare.
Kommunstyrelsen utser en representant i styrgruppen.
******

Kommunstyrelsens ordförande anför i skrivelse 2007-01-30:
”Projektet riktar sig i första hand till tjänstemän med personalansvar och
erbjuder utbildning, metodstöd samt arbeta enligt en modell i samverkan för
en ökad hälsa i arbetet och satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering.
Den lokala förankringsprocessen behöver förbättras varför man från
styrgruppen föreslår att varje kommun deltar med en förtroendevald i
styrgruppen from i år. I styrgruppen ingår representanter från
Försäkringskassan och förtroendevalda utsedda av Kommunförbundet i
Örebro Län (nu Regionförbundet) och Örebro läns landsting. Styrgruppen
har 2-4 möten per år. Projektägare initialt har varit Örebro kommun men har
nu överförts till landstinget som har en mer länsövergripande verksamhet.
Uppdraget för 2007 är att följa upp projektet och utvärdera insatserna
hitintills.
Kommunen har erhållit en inbjudan till en sådan upptaktsträff som hålls den
23 mars.
Förslag till beslut
att kommunen skall delta i LänSam samt utse en
kommunstyrelserepresentant att delta i styrgruppen.”
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 35

Dnr KS 081/2006

620

Motion från Ljusnarsbergs Obundna Kommunparti (lok) numera
Kraftsamling för Ljusnarsberg (kfl): Erbjudande till elever i årskurs 8
med fullständiga betyg att ta körkort till så kallad EU-moped – förslag
till yttrande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås i enlighet med bildningsutskottets förslag § 4, 2007-01-09.
******
YRKANDE
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige – efter ställd proposition på
bildningsutskottets förslag att avslå motionen och Anna-Marina Martinssons
yrkande att bifalla motionen – att avslå motionen.
RESERVATION
Anna-Marina Martinsson reserverar sig mot beslutet
_______

BUS § 4
Bildningsutskottets ordförande och bildningsförvaltningens chef
presenterade ett förslag till yttrande som antogs av bildningsutskottet:
”Från LOK har mottagits en motion som anmälts på kommunfullmäktige
2006-09-14 angående EU-mopedkörkort för grundskoleelever.
Förslaget innebär
att erbjuda alla elever i åk 8 att ta körkort till sk EU-moped samt ge
ekonomisk kompensation (ca 1200:-/elev) för körkortskostnaden när de
lämnar åk 9 med fullständiga betyg
Yttrande
Vi vet att många av våra elever går ut grundskolan med
ofullständiga betyg. Det är självklart inte tillfredsställande och vi
behöver vidta ytterligare åtgärder för att varje elev ska nå en högre
måluppfyllelse.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28

Ett steg i rätt riktning är de beslut vi har fattat vad beträffar skolans
omorganisation som ska leda till bättre struktur som i sin tur
gynnar elevernas lärande.
LOK:s förslag grundar sej på att sporra elever att prestera bättre
via en ”morot” i form av EU-mopedkörkort.
Vi tror inte att det skulle hjälpa de som verkligen behöver något
extra för att nå godkända resultat.
Det vi behöver lägga våra resurser på är snarare mer stöd och hjälp
i det grundläggande skolarbetet för att fler ska nå målen och
skolverksamheten ska bli så effektiv som möjligt.
Därför tycker vi att man ska hitta andra vägar till stimulans och
uppmuntran i skolan där alla kan ta del oavsett förmåga till
inlärning.”
RESERVATION
Motionären Anna-Marina Martinsson (numera kfl) reserverade sig mot
beslutet att avslå motionen.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 36
BUS § 10
Musikskoleavgifter – förslag till höjning
Kommunstyrelsens beslut
Enligt bildningsutskottet § 10, 2007-02-6.
******
YRKANDE
Ledamoten tillika bildningsutskottets ordförande Gert Stark (s) yrkar bifall
till bildningsutskottets förslag.
_______

BUS § 10
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att höja avgiften
med 50:-/termin med start fr o m ht-07. Höjningen gäller endast för första
barnet. Syskonavgifterna ligger kvar på tidigare nivå.
******
Ärendet återupptogs efter bordläggning 2007-01-09, BUS § 3.
Rektor Dorrit Pade redogjorde för bakgrund och elevstatistik till sitt förslag
om höjning av elevavgifter. Föregående avgiftshöjning ägde rum 2004.
Höjning var då 50:-/ termin.
I tjänsteskrivelse av den 17 januari 2007 anförs följande:
”Under några år har avgifterna på musikskolan stått still på 500,-/termin med
syskonrabatt som följer: 1.a barnet full avgift, 2.dra barnet 450,-/termin,
nästföljande barn 400,-/termin. Instrumenthyra 150;-kr/termin utan möjlighet
till rabatt.
Eftersom musikskolan gärna skall följa med den allmänna prisutvecklingen
tycker jag att det kanske är dags att höja avgifterna en smula, förslagsvis
med 50,-/termin under HT-07 och ytterligare 50,_/termin inför VT-08.
Syskonrabatt föreslås som följer: 1.a barnet full avgift, 2:dra barnet 500,/termin och 450,-/termin. VT-08 samma med 50,-kr höjning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Vi har från detta läsår infört musiklek lite på försök med halv avgift för 10
gånger, alltså 250,-kr. Det verkar falla väl ut, och vi fortsätter gärna på den
inslagna vägen. Kör-och orkesterverksamhet betingar inga avgifter, liksom
musikskolan "bjuder på" klassundervisningen i åk 3 med instrumentalspel.
Ev tillfälliga samspelskonstellationer betingar inte heller extra avgifter.
Jag understryker, att ämnet avgifter är ömtåligt - det får ju inte bli så att
enbart privilegierade har råd att delta i undervisningen. Helst såg jag själv en
musikskola med bara mycket små - marginella - avgifter. Härutöver måste
observeras, att Musikskolan inte kan sätta in vikarier vid kortare
sjukskrivningar o dyl. vilket gör att föräldrar - med rätta - kan komma att
kräva återbetalning av avgifter eller del av avgift, som vi ser det på andra
kulturskolor.”
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 37
Su § 12

Dnr KS

Social dokumentation enligt SoL och LSS
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Enligt sociala utskottet § 12, 2007-02-08.
Uppdrag ges till sociala utskottet att om ett år (mars 2008) göra en
uppföljning av att upprättade rutiner och riktlinjer följs.

_______

Su § 12
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen tillika socialnämnden
Upprättade rutiner och riktlinjer för social dokumentation enligt SoL och
LSS antas i enlighet med föreliggande förslag.
******
ÄRENDET
Socialchefen har överlämnat en sammanställning, social dokumentation
enligt SoL och LSS.
Förslaget, dokumentet, har överlämnats till länsstyrelsen för ganskning.
I tjänsteskrivelse av den 16 januari anförs bland annat följande:
”I maj månad 2005 genomförde länsstyrelsen en verksamhetstillsyn av
Kopparbergs sjukhem.
Kritik/förbättringsområden framfördes.”
I skrivelsen framgår att brister i rutiner för social dokumentation var ett av
områdena som länsstyrelsen kritiserade.
Det nu utarbetade dokumentet med rutiner och riktlinjer för social
dokumentation enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade, LSS, har överlämnats till sociala utskottet och
därefter till kommunstyrelsen tillika socialnämnden för antagande.
_______

Justerandes sign.
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Ks § 38

Dnr KS

Yttrande över skrivelse angående beslut om Ställdalens skola
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget – ”att beslutet att lägga ner Ställdalens skola senast år 2011 rivs
upp” från Kraftsamling för Ljusnarsberg, Centerpartiet och Moderata
Samlingspartiet – avslås.
Skriftlig reservation inlämnad av Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet
och Kraftsamling för Ljusnarsberg 2007-03-02.
******
ÄRENDET
Kraftsamling för Ljusnarsberg, Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet
har inkommit med en skriftlig begäran om att få ta upp ett extra ärende till
behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-02-28.
Kommunstyrelsens ordförande anför i skrivelse av den 16 februari 2007:
”Representanter från centerpartiet, moderata samlingspartiet och
Kraftsamling för Ljusnarsberg har till kommunstyrelsens sammanträde i
februari inlämnat/anmält 14/2 ett ärende att kommunstyrelsen skall riva upp
beslut angående skolorganisationen som fattades i kommunfullmäktige
9/3-06. Som skäl för att riva upp beslutet hänvisas till en positiv utveckling,
det anges dock ingen närmare beskrivning vad som avses.
Beslutet som föreslås rivas upp föregicks av en stor utredning som
tjänstemän givits i uppdrag att utreda. Anledningen var bla stor
elevminskning på grundskolan, bemanningsproblematik i nuvarande
organisation, eftersatt underhåll, stora investeringsbehov både nu och framåt
mm. Bildningsutskottets verksamheter har under många år haft problem att
anpassa sin verksamhet utifrån givna ekonomiska ramar och ett krav på
direktiv gällande både verksamhetsmässig karaktär och ekonomi var ett
måste.
Utifrån det lagda tjänstemannaförslaget, som innehöll såväl
verksamhetsmässiga som ekonomiska aspekter för framtiden, hade de
politiska partierna att ta ställning till en skola F-9 vilket dock inget parti
förordade. Det förslag som vann gehör i fullmäktige var socialdemokraternas
som också var det förslag som låg närmast tjänstemannaförslaget. Övriga två
skolförslag som framfördes hade inga ekonomiska direktiv om hur man
skulle hantera den ekonomiska problematik vi står inför vad gäller skolan
både nu och framåt.
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I det nu inlämnade förslaget är situationen densamma. Utan någon som helst
möjlighet till beredning i något utskott, föreslagna direktiv eller någon annan
förklaring som visar hur man vill lösa problemen vill man riva upp fattade
beslut. I budgetdebatten i november 2006 efterlyste jag en gemensam budget
med tillhörande verksamhetsdirektiv från berörda partier på grund av de
förslag man säger sig vilja framföra. I hur stor utsträckning kommunen
driver verksamheter eller ej så är det en budget/ekonomisk fråga där
inriktningen både för årets verksamheter men också för fler år framåt måste
anges i en budget som antas av fullmäktige. Kommunstyrelsen kan själv inte
fatta beslut om ytterligare verksamhet utan att presentera för fullmäktige hur
den skall finansieras.
Att riva upp beslutet och ”öppna upp” ytterligare en skola i den beslutade
nya skolorganisationen fordrar mer direktiv än bara viljan från oppositionen.
Jag förstår att viljan finns men kan inte utifrån det inlämnade förslaget se att
man pekar på några anledningar som är skäl för att riva upp beslutet.
Utan att fått tagit del av mer detaljer i detta ärendet föreslår jag därför med
hänvisning till ovanstående att förslaget avslås.”
PROPOSITION och OMRÖSTNING
Ordföranden ställer proposition på förslaget att riva upp beslutet om
”nedläggning av Ställdalens skola senast år 2011” från Moderata
Samlingspartiet, Centerpartiet och Kraftsamling för Ljusnarsberg och
föreliggande förslag till avslag.
Ordföranden anser att omröstningen genom acklamation utfallit till fördel för
förslaget att avslå framställningen om att ändra beslutet om nedläggning av
Ställdalens skola.
VOTERING
Votering har begärts och efter ställd proposition utfallit till förmån för
förslaget att avslå framställningen om att ändra kommunfullmäktiges beslut
om Ställdalens skola enligt följande:
Fullmäktiges beslut angående Ställdalens skola ändras: NEJ (5)
Sivert Bäck (c), Anita Elvenäs (c), Ulf Hilding (m) Anna-Marina Martinsson
(kfl) och Claudia Holm (kfl).
Förslaget om ändring av beslut avseende Ställdalens skola avslås: JA (6)
Ingemar Javinder (s), Gert Stark (s), Pirjo Nilsson (s), Ulla KalanderKarlsson (s), Astrid Dahl (v) och ordföranden Ewa-Leena Johansson (s).
RESERVATION
Skriftlig reservation kommer att inlämnas av (c), (m) och (kfl).
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Ks § 39
Ks § 136

Dnr KS 108.06

610

Motion angående den nya skolorganisationen – yttrande med
kompletterande ”konsekvensbeskrivning”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Yttrande och kompletterande ”konsekvensbeskrivning” utgör svar på
motionen som härigenom anses färdigbehandlad.
******
KOMPLETTERING
Motionärerna har efterlyst en utredning om Ställdalens skola – kostnaden för
en ombyggnation – som ett komplement till den nya skolorganisationen.
Kommunchefen redogör för projektledare Anders Sundhs utredning.
_______

Ks § 136
Kompletterande önskemål angående skolorganisationen – begäran
om en konsekvensbeskrivning.
Kommunstyrelsens beslut:
•

Motionen bordläggs.

•

Motionärernas begäran om att få komplettera motionen med
”en ekonomisk konsekvensbeskrivning avseende kostnaden för
Ställdalens skolas underhåll m.m.” bifalles.
******

ÄRENDET
Vid behandlingen av motionen meddelar Margareta Svenson (m) att hon
inte är nöjd med svaret.
Den presenterade konsekvensbeskrivningen borde kompletteras med siffror
gällande kostnader för underhållsåtgärder på Ställdalens skola.
Arne Eklund begär att ordföranden ajournerar mötet för enskilda
överläggningar.
Mötet ajourneras mellan kl 14.30-15.00.
Justerandes sign.
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Ordföranden sammanfattar därefter partiernas önskemål och föreslår att
kommunstyrelsen bordlägger motionen.
Vidare föreslås att begäran om en ekonomisk kalkyl tas fram som en särskild
information till kommunstyrelsens sammanträde i början på år 2007.
_______
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Ks § 40

Dnr KS 132.05

610

Ljusnarsskolan – rapport
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Rapporten läggs till handlingarna.
Ulf Hildings (m) och Anita Elvenäs (c) frågor som ej fått svar vid dagens
sammanträde kommer att besvaras vid kommunstyrelsens sammanträde i
mars.
******

ÄRENDET
Projektledare Anders Sundh och bildningschef Ann-Margret Runheim
rapporterar om processen med om- och tillbyggnation av Ljusnarsskolan.
Anders Sundh leder en projektorganisation med konsulter, bildningschef,
byggsamordnare och fastighetsförvaltare.
Arbetet med framtagande av ritningar för planlösning, ventilation, el, VVS
m.m. kommer att vara slutfört i mars 2007. Därefter inleds upphandling av
totalentreprenad. Bedömningen är att projekttiden kommer att hållas och att
skolan står klar hösten 2008.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22 (24)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-02-28
Ks § 41
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förteckningarna läggs till handlingarna.
******
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen även tagit del av
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens delegationsbeslut.
Beslutet föregås av följande beredning:
Efter anmälan i bildningsutskottet förvaras bildningsförvaltningens
delegationsbeslut på förvaltningschefens kontor.
Socialförvaltningens delegationsbeslut i sekretessärenden, som efter anmälan
i sociala utskottet, anmäls vid kommunstyrelsens sammanträde, 2007-02-28,
och förvaras i därför särskild pärm på socialförvaltningen.
Övriga delegationsbeslut förvaras på kommunkansliet.
_______
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Ks § 42

Dnr KS 001/2007

101

Rapporter / meddelanden / delgivningar
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporter m.m. läggs till handlingarna.
******
Dnr KS 002/2007 041

Ekonomichefen:

Personalkostnaderna för perioden 1 januari –
28 februari 2007 har minskat något vid
jämförelse med samma period år 2006.

LFAB och LIFAB:

Resultatprognos per 2006-12-31.

Regeringen,
Näringsdepartementet:

Kompletterande uppdrag till förhandlingsmannen om Stockholms infrastruktur (utdrag
ur protokoll vid regeringssammanträde
2007-01-18.

Integrationsverket:

Långsiktigt, stort behov av introduktionsplatser i Sveriges kommuner.

Regionförbundet Örebro län: Förbundsfullmäktiges protokoll 2007-01-18.

Dnr KS 014.06 730

Justerandes sign.

Intresseföreningen
Bergslaget:

Verksamhetsberättelse 2006 – förslag m.m..

Länsstyrelsen Örebro län:

Förordnande av begravningsombud – beslut
2007-01-30.

Folkhälsostrateg Linnéa
Hedkvist:

Verksamhetsbeskrivning av samverkan i
lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län, till
och med 2006-12-31.

BKT, Bergslagens
Kommunalteknik:

Protokoll (direktionen) 2007-01-12 och
2007-01-28.

Företagarna i Ljusnarsberg:

Ordföranden meddelar att utmärkelsen Årets
företagare har nominerats och att utmärkelsen
kommer att delas ut den 14 mars 2007.

Länsstyrelsen Örebro län,
äldreskyddsombud:

Uppföljning av verksamhetstillsyn inom
äldreomsorgen – uppsökande verksamhet
dnr: 7010-09287-2005 (dnr 7010-15630-2006).
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Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning:

Ljusnarsberg Ställdalen 1:51 – beslut om
årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggning,
Ställdalens skola.

Ingalisa, Birgitta, Björn och
Ulf Carlsson med familjer.

Tack för visat deltagande vid fadern Bertil
Carlssons bortgång.

Bergsstaten, Falun:

Rundberget 2 (2007-02-09, dnr 200-1145-2006).

Undersökningstillstånd

Sveriges Kommuner och
Landsting, Avfall Sverige:

”Privatinförda glasförpackningar”- skrivelse
2007-02-01.

Banverket och Vägverket:

Remiss av reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg 2007-01-11.

Länskommittén i Örebro län Styrelseberättelse 2006
Sveriges Nationaldag:
_______

Justerandes sign.
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