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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2008-04-23
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 12.00

Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Arne Eklund (s)
Pirjo Nilsson (s)
Ulla Kalander-Karlsson (s)
Astrid Dahl (v)
Hans Hedborg (c)
Barbro Resare (c)
Ulf Hilding (m)
Anna-Marina Martinsson (kfl)
Per Hajslund (kfl)

Beslutande

Övriga deltagande

Torbjörn Brännlund, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Lindha Gustavsson, socialchef
Per-Erik Lindberg, chef förskola
Margareta Gustafsson, rektor

Ulf Hilding

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2008-05-06

Underskrifter

Sekreterare

….………………………………………………………………………..

Paragrafer:

45 - 57

Torbjörn Brännlund
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

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

Ulf Hilding
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-04-23

Datum för
anslags uppsättning

2008-05-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Torbjörn Brännlund
Utdragsbestyrkande

2008-05-27
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 45
Ekonomirapport

Dnr KS 002/2008

041

Kommunstyrelsens beslut
 Att bildningsförvaltningen och socialförvaltningen redovisar vilka
konkreta åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas för att ej överskrida
tilldelad budget.
 Redovisningen skall ske till kommunstyrelsens sammanträde i maj.
 När föreslagna åtgärder kräver ett politiskt beslut ska konsekvenserna
framgå samt om möjligt olika alternativa beslutsförslag föreligga.
 Åtgärderna skall krontalssättas.
_________

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar ekonomisk rapport per den sista
mars 2008. Rapporten avser enbart sifferredovisning. Åtgärder med
anledning av prognostiserat underskott är ej avlämnat från verksamheterna.
Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Att Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen redovisar vilka
konkreta åtgärder som har eller skall vidtas för att ej överskrida tilldelad
budget
 Redovisningen skall ske till kommunstyrelsens sammanträde i maj.
 När föreslagna åtgärder kräver ett politiskt beslut ska konsekvenserna
framgå samt om möjligt olika alternativa beslutsförslag föreligga
 Åtgärderna skall krontalssättas
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 46

Dnr KS 062/2008

041

Anvisningar och tidplan för budget 2009 och flerårsplan 2010-2011
Kommunstyrelsens beslut
 att godkänna föreliggande förslag till anvisningar och tidsplan avseende
budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 samt
 att godkänna föreliggande förslag till tidplan för 2008 års arbete med
budget 2009 och flerårsplan 2010-2011.

_________

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer och ekonom Ingemar Edsander presenterar i
en skrivelse daterad den 14 april 2008 förslag till anvisningar och tidplan för
budget 2009 och flerårsplan 2010-2011. I förslaget till anvisningar anges
bland annat respektive utskotts beräkningsgrund för planeringsram,
budgeteringsprinciper för löneökningar samt instruktioner för
målstyrningsarbetet.
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta
 att godkänna föreliggande förslag till anvisningar och tidsplan avseende
budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 samt
 att godkänna föreliggande förslag till tidplan för 2008 års arbete med
budget 2009 och flerårsplan 2010-2011.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 47

Dnr KS 063/2008

106

Regionförbundet Örebro län – verksamhet och finansiering 2009 och framåt
Kommunstyrelsens beslut
 Ljusnarsbergs kommun tillsvidare förordar budgetförslag B, men tar inte
ställning till omställningskostnaderna.
 Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef får fortsatt uppdrag att
delta i och bevaka regionförbundets framtida finansieringsdiskussion.
 Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef skall löpande
återrapportera ärendets fortskridande till kommunstyrelsen.
_________

ÄRENDET
Verksamhet och budget 2009
Under februari och mars månad 2008 har styrelsen och styrelsens presidium
fört diskussioner med förbundets medlemmar om inriktning och finansiering
av verksamheten 2009 och framåt. (bilaga Verksamhetsbudget samt
medlemsbidrag 3%, 3%+3mkr, 3% +6mkr).
Kostnader för den politiska organisationen
I verksamhets- och budgetdialogen har kostnaden för den politiska
organisationen uppmärksammats speciellt. I budget 2008 uppgår kostnaden
till 2,6 miljoner kronor. Vid förbundets bildande tillfördes 300 000 kronor.
Det politiska uppdraget för regionstyrelsens presidium har blivit betydligt
mer omfattande än vad som kunde förutses vid regionförbundets bildande.
Samtidigt finns ambitionen att fler förtroendevalda ska kunna representera
förbundet i olika sammanhang. Ytterligare fria resurser bör därför tillföras
för att t ex fritidspolitiker ska kunna verka inom ramen för sina uppdrag i
styrelse och utvecklingsgrupper. För 2009 bedöms politikerkostnaderna med
denna ambitionshöjning uppgå till 3 miljoner kronor (revisionen 500 tkr).
Budgetramar för 2009
Mot bakgrund av ovanstående har regionstyrelsen beslutat på marssammanträdet att två förslag skall kommuniceras med medlemmarna och de
är följande:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

A) Ramhöjning med 6 miljoner kronor
Budgetramen höjs med 6 miljoner kronor, exklusive uppräkningen.
Ramhöjningen motiveras av ofinansierade politikerkostnader om 3 miljoner
kronor samt tillförda uppgifter från staten vilka inte finansierats.
I detta alternativ kommer förbundet att fortsätta sitt omställningsarbete inom
de ramar som gäller för basfinansieringen av verksamheten.
B) Ramhöjning med 3 miljoner kronor samt resurser för
omställningsarbete om högst 9 miljoner kronor
Budgetramen höjs med 3 miljoner kronor, motsvarande ofinansierade
politikerkostnader.
Dessutom tillförs resurser för omställningen av organisation och verksamhet
i form av ett engångsanslag om högst 9 miljoner kronor. Dessa medel
motsvarar de kostnader för snabbare omställning i form av
pensionsavgångar, minskade lokalytor mm som kommer att presteras vid
nästkommande styrelsemöte. Omställningskostnaden skall fördelas på två
år.

Ställningstagande för Ljusnarsbergs kommun
Undertecknad samt kommunchefen deltog den 2 april i ett dialogmöte på
regionförbundet med länets kommuner och landsting gällande
regionförbundets framtida finansiering. Största medlemmarna, Örebro Läns
landsting och Örebro kommun har låtit meddela att de i detta läge förordar
förslag B. Hos övriga medlemmar finns olika inställning till frågan. En
försvårande omständighet för att ta ställning i förslaget är att
konsekvensbeskrivningen på föreslagna budgetförstärkningar inte kommer
att presenteras för regionförbundsstyrelsen innan sammanträdet den 17 april.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen i detta läge
besluta
att

- Ljusnarsbergs kommun tillsvidare förordar budgetförslag B
- ordförande och kommunchef får fortsatt uppdrag att delta i och
bevaka regionförbundets framtida finansieringsdiskussion
-

ordförande och kommunchef löpande återrapporterar ärendets
fortskridande för kommunstyrelsen.

_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 (18)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 48

Dnr KS 064/2008

041

Budgetramar för Bergslagens Kommunalteknik
Kommunstyrelsens beslut
 Ljusnarsbergs kommun har inget att erinra mot gällande
besparingsåtgärder.
 Att överlämna direktionens budgetförslag till budgetberedningen samt
 Att överlämna skrivelsen med bilaga och maskinutredningen, när den är
klar, till samtliga partier för fortsatta diskussioner inför höstens
budgetarbete.

_________

ÄRENDET
Budgetramar för BKT, Gata, Park & Idrott samt Lokalvård 2009
Bergslagens Kommunal Tekniks direktion har antagit förslag till
budgetramar för år 2009. Se bilaga 1. Förslaget är baserat på oförändrat
verksamhetsinnehåll. Vid beräkningar har hänsyn tagits till budgeterade
kostnader för 2008 samt kända och uppskattade prisändringar för 2009
såsom exempelvis ny elupphandling.
I budgetförslaget återfinns två frågor av mer principiell karaktär som
kommunerna har att ta ställning till. Den ena är huruvida BKT skall påbörja
en omställning av maskinparken till miljöfordon istället, exempelvis
gräsklippare etc. Den andra frågan är i vilken omfattning övrig maskinpark
skall förnyas. En maskinutredning pågår för närvarande och beräknas vara
klar i maj månad. I och med den utredningen kommer kommunerna att
behöva ange inriktningen framöver för förbundet gällande egen drift eller
entreprenad. BKT vill fungera som prisregulator på marknaden och med
anledning av de senaste upphandlingarna som gjorts finns all anledning att
diskutera dessa frågor ingående.
Med anledning av att Ljusnarsbergs kommun inte höjde BKT:s ram 2008
enligt äskandet från direktionen gavs BKT i uppdrag att göra besparingar
motsvarande 555 000 kronor. I bifogad bilaga anges de av direktionen
beslutade besparingar gällande BKT:s skattefinansierade verksamhet i
Ljusnarsberg. Åtgärderna kommer att verkställas löpande under året.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsens besluta
 Att inte ha något att erinra gällande besparingsåtgärderna,
 Att överlämna direktionens budgetförslag till budgetberedningen samt
 Överlämna skrivelsen med bilaga och maskinutredningen, när den är
klar, till samtliga partier för fortsatta diskussioner inför höstens
budgetarbete.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 49
Au § 36

Dnr KS 034/2008

103

POSOM – organisatorisk tillhörighet
Kommunstyrelsens beslut
 POSOM-verksamheten skall tillhöra socialförvaltningens ansvarsområde
och under socialchefen ledas av enhetschefen för individ- och
familjeomsorgen med administrativt stöd av beredskapssamordnaren.

_______

Au § 36
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att POSOM verksamheten skall tillhöra
socialförvaltningens ansvarsområde och under socialchefen ledas av
enhetschefen för individ- och familjeomsorgen med administrativt stöd av
beredskapssamordnaren.

ÄRENDET
Kanslisekreteraren/beredskapssamordnaren anför i skrivelse av den
12 mars 2008:
”POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande och
står för en verksamhet som skall hjälpa människor som utsatts för psykiska
påfrestningar i samband med stora olyckor och katastrofer. Utgångspunkten
för verksamheten är praktisk samverkan mellan myndigheter och
organisationer när samhällets ordinarie resurser för omhändertagande inte
räcker till.
Under 2002 organiserades en ny POSOM-verksamhet i kommunen i stället
för den som funnits tidigare. En POSOM-grupp bildades av personer från
socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, räddningstjänsten, Svenska
kyrkan, vårdcentralen, polisen och Röda Korset. Därutöver tillkom stödpersoner. Församlingens lokaler skall användas för ett stödcentrum.
Med anledning av omorganisationer drog sig polisen ur 2005 och
Röda Korset av andra skäl 2007.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Under 2007 tog undertecknad upp frågan om POSOM-verksamhetens
organisatoriska tillhörighet med dåvarande kommunchefen Christer Lenke
och socialchef Lindha Gustavsson. Förslaget, som accepterades, var att
ansvaret för den skall ligga hos socialförvaltningen på grund av uppgifternas
art i stället för – lite otydligt – inom kommunledningskontoret.
Ledningen skulle då ytterst utövas av socialchefen men förslagsvis direkt av
enhetschefen för individ- och familjeomsorgen.
Förslag till beslut.
 POSOM-verksamheten skall tillhöra socialförvaltningens ansvarsområde
och under socialchefen ledas av enhetschefen för individ- och
familjeomsorgen med administrativt stöd av beredskapssamordnaren.

_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 50

Dnr KS 025/2008

101

Motion från Margareta Svenson (m) angående etiska regler för kommunalt
förtroendevalda i Ljusnarsbergs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Yttrande från demokratiberedningens ordförande utgör svar på motionen
som härigenom anses besvarad.

_________

ÄRENDET
Margareta Svenson (m) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den
14 februari 2008 med en motion rörande etiska regler för kommunalt
förtroendevalda i Ljusnarsbergs kommun. I motionen föreslås att etiska
regler utarbetas för det politiska arbetet i Ljusnarsberg samt att förslaget
sänds ut på remiss till samtliga politiska partier för möjlighet till yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade vid detta sammanträde att motionen skulle
överlämnas till berörd instans.
Lars Bergsten (s), ordförande i demokratiberedningen, framför i ett förslag
till yttrande daterat den 14 mars 2008, bland annat att demokratiberedningen
delar intentionerna i motionen samt att diskussion har avhållits med
anledning av motionen. Vidare anges att remissförfarande kommer att
tillämpas under demokratiberedningens arbete. I demokratiberedningens
förslag till kommunfullmäktige kommer de förslag som motionären anför att
beaktas.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 51

Dnr KS 065/2008

101

Redovisning av budgetuppdrag beslutade av kommunfullmäktige 2007
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen delges kommunfullmäktige.

_________

ÄRENDET
Kommunchef Torbjörn Brännlund presenterar i en rapport per den
23 april 2008 en uppföljning rörande verkställigheten av
kommunfullmäktiges uppdrag beslutade i samband med fastställande av
budget för 2007.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 52
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,
2008-04-23, och förvaras i därför särskild pärm på socialförvaltningen.
Övriga delegationsbeslut förvaras på kommunkansliet.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 53

Dnr KS 066/2008

706

Redogörelse för taxa och kravverksamheten inom barnomsorgen
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

ÄRENDET
Förskolerektor Per-Erik Lindberg lämnar en utförlig rapport om hur taxeoch faktureringsrutinerna fungerar inom barnomsorgen. Av rapporten
framgår att rutinerna fungerar bra i dag. Inga barn är i dag avstängda pga av
att föräldrarna inte betalat barnomsorgsavgiften även om det finns ett antal
som ligger efter med betalningen. Eventuella avstängningar beslutas av
bildningsutskottet. Fakturan på avgiften skickas ut månadsvis i efterskott.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 54

Dnr KS 044/2008

050

Rapport angående skolskjutsupphandlingen och lokalutredningen
Kommunstyrelsens beslut
 Skolskjutsreglementet skall följas vid upphandlingen.
 Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
ÄRENDET

Rektor Margareta Gustavsson lämnar en utförlig rapport om
skolskjutsupphandlingen där strävan är att så mycket som möjligt skall
läggas ut på linjetrafiken. Det innebär ändrade tider för skolstart på
morgonen vilket minskar kostnaden. En problematik man arbetar med är hur
man skall hantera glömda eller borttappade busskort. Ett annat sätt att
påverka kostnaden är att förhandla fram var bussarna skall utgå ifrån för att
undvika tomkörning.
Lokalutredningen om användandet av Kopparbergsskolans tomma lokaler
pågår och har kommit till skisser på hur användningen skulle kunna vara.
Det som återstår är att göra kostnadsberäkningar.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 55

Dnr KS 067/2008

046

Redovisning av utdelning från tre stiftelser under 2007
Kommunstyrelsens beslut
Av ekonomikontoret förelagda handlingar omfattande stiftelsernas
verksamhet under år 2007 godkännes och undertecknas.

ÄRENDET
Ekonomichefen informerar om förvaltningen av de tre stiftelserna Sociala
samfonden, Skolsamfonden och Karl-Gunnar Erikssons donationsfond.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 56

Dnr KS 068/2008

174

Sotningstaxa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige delges fastställd sotningstaxa enligt
Räddningsnämnden Västerbergslagens § 17, 2008-03-31.

ÄRENDET

Skorstensfejarmästare Hans Lindblom har föreslagit indexuppräkning av
timkostnaden enligt Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR)
fr o m 1 april 2008. Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade i § 17,
2008-03-31 enligt förslaget.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Ks § 57

Dnr KS 001/2008

101

Rapporter, pågående ärenden och föredragningar
Kommunstyrelsens beslut


Rapporter m.m. läggs till handlingarna.

Rapporter
Ewa-Leena Johansson

Inbjudan till diskussioner och finansiering av
Citybanan.
Inbjudan föreläsning ang lokal utveckling
och social ekonomi ”Tankarnas trädgård”.

Bergslagens
Kommunalteknik

Budgetprognos 2008.
Protokoll 2008-03-28.

Ljusnarsbergs Fastighets AB
och Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB
Resultatrapport 2008-03-31.
Arbetsmiljöverket

Kännedomskopia: Information om avslutat
ärende, AIÖR 2007/32457.

Arbetsmiljöverket

Inspektionsuppföljning, AIÖR 2007/41125.

Regionförbundet Örebro

Kvartalsrapport 1 kvartalet 2008 för
Regionförbundet Örebro.

Energikontoret

Verksamhetsrapport för 2007.

Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Protokoll 2008-03-31.

SOFINT

Protokoll 2008-03-05.

Länskommittén i Örebro län
Sveriges nationaldag
Protokoll årsmöte 2008-03-27.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-23

Kommunchef

Skrivelse med anledning av inkommet
klagomål gällande nedskräpning m.m.
i Mossgruvan.
Redovisning av beslut tagna i ks 2007-2008

Migrationsverket

Fortsatt högt flyktingmottagande trots sänkt
prognos.

_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

