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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 12.00
13.00 – 14.35

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Gert Stark (s)
Ulla Kalander-Karlsson (s)
Pirjo Nilsson (s)
Astrid Dahl (v)
Hans Hedborg (c)
Anita Elvenäs (c), §§ 5-19
Sivert Bäck (c), tjänstgörande ersättare, §§ 20-32
Ulf Hilding (m)
Oskar Martinsson (kfl), tjänstgörande ersättare
Ralf Nielsen (kfl)

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Torbjörn Brännlund, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Ann-Margret Runheim, bildningschef, §§ 5-15
Per-Erik Lindberg, rektor, § 5

Utses att justera

Ralf Nielsen

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2009-02-03

Sekreterare

Underskrifter

…………………………………………………………………………..

Paragrafer:

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Ralf Nielsen
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-01-28

Datum för
anslags uppsättning

2009-02-03

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson
Utdragsbestyrkande

2009-02-27

5 - 32

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 5
Information om den ekonomiska situationen och tillämpningen av
volymtimmar inom förskoleverksamheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
******
ÄRENDET
Rektor Per-Erik Lindberg informerar om den ekonomiska situationen och
tillämpningen av volymtimmar inom förskoleverksamheten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2 (37)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 6
Au § 5

Dnr KS 002/2009

041

Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 5

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Förvaltningsekonom Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella
ekonomiska situationen i kommunen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

3 (37)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 7
Au § 1

Dnr KS 115/2008

041

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 1
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 3 december 2008
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden
1 januari 2008-30 november 2008. Rapporten avser såväl
förvaltningslokaler som övriga lokaler.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 8
Au § 2

Dnr KS 114/2008

041

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 2
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB) har
den 2 december 2008 inkommit med en ekonomisk rapport avseende
perioden 1 januari 2008-30 november 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 9
Au § 3

Dnr KS 117/2008

041

Ekonomisk rapport, Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 3
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) har inkommit med ekonomisk
rapport avseende perioden 1 januari-30 november 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 10
Au § 4

Dnr KS 099/2008

042

Ekonomisk rapport och verksamhetsplan 2009-2010 med rambudget 2009,
Regionförbundet Örebro
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan och rambudget 2009 samt den
ekonomiska rapporten.

Au § 4
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Regionförbundet Örebro har inkommit med ekonomisk rapport avseende
perioden 1 januari-30 november 2008 och verksamhetsplan 2009-2010 med
rambudget 2009 ”Hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen”.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 11

Dnr KS 045/2008

701

Verksamhetsplan och budget 2009 med mera, Samordningsförbundet
i norra Örebro län (T) (Sofint)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen, budgeten och
informationen.
******
ÄRENDET
Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) (Sofint) har inkommit med
verksamhetsplan och budget för 2009 daterad den 9 december 2008.
Ingemar Javinder (s) informerar om Sofints arbete.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

8 (37)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 12
Au § 8

Dnr KS 204/2008

106

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2009, Ung Företagsamhet Örebro län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Ung Företagsamhet 5 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2009.

Au § 8
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Ung Företagsamhet Örebro län har inkommit med en ansökan daterad
den 10 december 2008 i vilken de söker verksamhetsbidrag för 2009 med
två kronor per kommuninvånare.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 13
Au § 16
Kf § 67

Dnr KS 145/2008

003

Medborgarförslag, allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av
pyroteknisk utrustning inom kommunen, Rigmor Jacobson
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och anser därmed
medborgarförslaget vara besvarat.

Au § 16
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och
kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med förslag till yttrande
daterat den 2 januari 2009.
I förslaget till yttrande anges att användandet av fyrverkerier och andra
pyrotekniska varor regleras i den lokala ordningsstadgan. Den nuvarande
lokala ordningsstadgan är föremål för revidering och kommunfullmäktige
skall besluta om ny ordningsstadga under första delen av år 2009. I
föreliggande arbetsmaterial rörande lokala ordningsstadgan avses vad gäller
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, inarbetas en reglering som i
huvudsak överensstämmer med de förslag som anges i medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson och
kommunchef Torbjörn Brännlund föreslår att kommunfullmäktige antar
förslaget till yttrande och därmed anser medborgarförslaget vara besvarat.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Kf § 67
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för utarbetande av förslag till yttrande.
******
ÄRENDET
Rigmor Jacobson inkom den 17 september 2008 med ett medborgarförslag
gällande allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk
utrustning inom kommunen. I medborgarförslaget anges att det ökade
användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning medför
oangelägenheter för såväl människor som djur i form av bland annat plötsliga
höga ljud. Detta medför framför allt besvär för människor med
krigsupplevelser samt djur. Därtill kommer att minskat användande av
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning minskar spridningen av kemikaliska
produkter.
I anledning av detta förslår Rigmor Jacobson att allmänt förbud införs i
kommunen mot att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning vid andra
tillfällen än traditionella högtider som firas enligt svensk tradition och hävd,
exempelvis nyårs- och valborgsmässofirande. Vid dessa tillfällen skall
användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning ske på av kommunen
avsedda och godkända platser samt under kontrollerade förhållanden och
under begränsad tid. Vid övriga tillfällen skall tillstånd sökas hos kommunen
och berörd myndighet med angivelse av plats och tidpunkt för användandet
av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. Den som erhåller tillståndet är
ansvarig för användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 14
Bus § 2

Dnr KS 208/2008

600

Kvalitetsredovisning 2007
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.

Bus § 2
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till kvalitetsredovisning.
******
ÄRENDET
Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
skall varje kommun, varje skola, varje kommunal förskola och varje
kommunalt fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning.
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 5 november 2008, § 81
bordlägga ärendet rörande kvalitetsredovisning för år 2007 till sammanträde
den 2 december 2008. Vid detta sammanträde beslutades, § 98, hänskjuta
ärendet till dagens sammanträde.
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar förslag till
kvalitetsredovisning för år 2007..
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 15
Bus § 87

Dnr KS 209/2008

624

Reviderad verksamhetsplan för skolhälsovården
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till dess nästa sammanträde.

Bus § 87
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till
verksamhetsplan för skolhälsovården.
******
ÄRENDET
Skolhälsovården har inkommit med förslag till reviderad verksamhetsplan.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 16
Su § 2

Dnr KS 139/2008

236

Förslag till ny egenavgift vid färdtjänst- och sjukresa samt framtida
justeringar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Länstrafiken Örebro ABs förslag till egenavgift
för färdtjänstresa samt justering av denna samt att den nya egenavgiften och
justering av denna skall gälla från och med den 1 mars 2009.
Yrkanden
Astrid Dahl (v) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta om oförändrad taxa för färdtjänstresa.
Ingemar Javinder (s) yrkar bifall till sociala utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ingemar Javinders yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner omröstning med
handuppräckning och följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ingemar Javinders yrkande.
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med följande resultat:
Ingemar Javinder (s)
Gert Stark (s)
Ulla Kalander-Karlsson (s)
Pirjo Nilsson (s)
Astrid Dahl (v)
Hans Hedborg (c)
Anita Elvenäs (c)
Ulf Hilding (m)
Oskar Martinsson (kfl)
Ralf Nielsen (kfl)
Ewa-Leena Johansson (s)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 1 nej-röst, ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ingemar Javinders förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Su § 2
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
Länstrafiken Örebro ABs förslag till egenavgift för färdtjänstresa samt
justering av denna samt att den nya egenavgiften och justering av denna skall
gälla från och med den 1 mars 2009.
Reservation
Astrid Dahl (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
******
ÄRENDET
Länstrafiken Örebro AB inkom den 26 juni 2008 med förslag till ny
egenavgift för färdtjänst- och sjukresa med taxi på remiss. Sociala utskottet
beslutade vid sammanträde den 4 september 2008, § 78 inlämna yttrande på
då föreliggande förslag till egenavgift.
Länstrafiken Örebro AB inkom den 16 december 2008 med förslag till
gemensam egenavgift för färdtjänst- och sjukresa samt framtida justeringar
av denna. Förslaget innebär egenavgift enligt följande:
Reslängd, km
0-14
14-26
26-34
34-46
46-54
54-66
66-74
74-86
86-94
94-106
106-114
144-126
126-134
134-146
146-

Justerandes sign.

Egenavgift, kr
40
50
60
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Vidare föreslår Länstrafiken Örebro AB att egenavgifterna årligen justeras
den 1 mars med ett sammanvägt index bestående av 40 procent
Konsumentprisindex (KPI), 50 procent Arbetskraftsindex (API) och
10 procent Producentprisindex (PPI) för diesel. Justeringen sker till närmaste
högre krontal.
Länstrafiken Örebro AB föreslår kommunen besluta om egenavgift för
färdtjänstresa samt justering av denna enligt föreliggande förslag samt att den
nya egenavgiften och justering av denna skall gälla från och med
den 1 mars 2009.
Yrkanden
Astrid Dahl (v) yrkar att sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om oförändrade taxa för färdtjänstresa.
Ingemar Javinder (s) yrkar att sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta enligt Länstrafiken Örebro ABs förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Astrid Dahls yrkande och
Ingemar Javinders yrkande och finner att sociala utskottet beslutar enligt
Ingemar Javinders yrkande.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 17
Su § 4

Dnr KS 005/2009

730

Förslag om införande av inflyttningsstopp på Kopparbergs sjukhem
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett tillfälligt inflyttningsstopp införs på
Kopparbergs sjukhem, inflyttningsstoppet skall vara i kraft till dess
kommunstyrelsen beslutar om dess upphörande, att i handläggningen av varje
enskild ansökan om särskilt boende skall socialförvaltningens ”FAXBO”
göra konsekvensbedömningar med anledning av beslutet om
inflyttningsstopp samt att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i samråd
med socialchef, beslutar om eventuella avsteg från inflyttningsstoppet.
Yrkande
Ingemar Javinder (s) föreslår i ett tilläggsyrkande att beslut om eventuella
avsteg från inflyttningsstoppet skall göras av medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) i samråd med socialchef.

Su § 4
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ett tillfälligt inflyttningsstopp införs på
Kopparbergs sjukhem, inflyttningsstoppet skall vara i kraft till dess
kommunstyrelsen beslutar om dess upphörande, att i handläggningen av varje
enskild ansökan om särskilt boende skall socialförvaltningens ”FAXBO”
göra konsekvensbedömningar med anledning av beslutet om
inflyttningsstopp samt att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beslutar
om eventuella avsteg från inflyttningsstoppet.
******
ÄRENDET
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström har inkommit med skrivelse
daterad den 30 december 2008 rörande förestående ombyggnation av
Kopparbergs sjukhem. Denna ombyggnation medför bland annat att antalet
platser minskar från 58 till cirka 46. Därtill kommer att förslag föreligger om
nytt personalresursfördelningssystem medförande kostnadsreduceringar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

I anledning av vad som ovan angivits, föreslås i skrivelsen sociala utskottet
föreslå kommunstyrelsen besluta att ett tillfälligt inflyttningsstopp införs på
Kopparbergs sjukhem, inflyttningsstoppet skall vara i kraft till dess
kommunstyrelsen beslutar om dess upphörande, att i handläggningen av varje
enskild ansökan om särskilt boende skall socialförvaltningens ”FAXBO”
göra konsekvensbedömningar med anledning av beslutet om
inflyttningsstopp samt att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beslutar
om eventuella avsteg från inflyttningsstoppet.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 18
Su § 113

Dnr KS 135/2007
Dnr KS 104/2008

730
730

Uppföljande verksamhetstillsyn, korttidsboendet Regnbågen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen.

Su § 113
Sociala utskottets beslut
Godkänna uppföljningen av verksamhetstillsynen samt överlämna den till
kommunstyrelsen för kännedom.
*****
ÄRENDET
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Gunilla Andersson och medicinskt
ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson presenterade vid sammanträde i
sociala utskottet den 3 april 2008, § 32 en uppföljning av verksamhetstillsyn
vid korttidsboendet Regnbågen. Ytterligare en uppföljning av
verksamhetstillsynen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den
27 augusti 2008, § 97.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Gunilla Andersson och medicinskt
ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson presenterar förnyad
uppföljning av verksamhetstillsynen vid korttidsboendet Regnbågen
genomförd den 17 november 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 19

Dnr KS 206/2008

170

Förslag till revidering av handlingsplan för olyckor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reviderat
handlingsprogram för skydd mot olyckor för innevarande mandatperiod.
******
ÄRENDET
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kap 3 kap §§ 3 och 8 skall
kommunfullmäktige anta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
för varje mandatperiod. Handlingsprogrammet skall bland annat ange målet
för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Vidare skall anges hur
kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. För
innevarande mandatperiod har inget handlingsprogram antagits.
Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde
den 15 december 2008, § 66 föreslå kommunfullmäktige i Ludvika och
Ljusnarsbergs kommuner anta föreliggande förslag från
räddningschef Stefan Karlsson. Förslaget innebär att befintligt
handlingsprogram antas med förändringen att kompetenskravet för
1:e ställföreträdande räddningschef ändras till Räddningsledarkurs A, B och
C, Tillsyn A och B eller motsvarande äldre utbildningar.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 20

Dnr KS

Omförhandling av avtal om länstrafik, Örebro kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar Örebro kommuns beslut.
******
ÄRENDET
Mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting föreligger ett
konsortieavtal angående kollektivtrafiken med mera i länet. Mellan
ovanstående parter och Länstrafiken Örebro AB har ingåtts ett uppdragsavtal
rörande kollektivtrafikfrågor. Båda dessa avtal gäller till och med
den 31 december 2010 med möjlighet till uppsägning två år före
avtalsperiodens utgång.
Kommunstyrelsen i Örebro kommun beslutade vid sammanträde
den 29 december 2008, § 285 anmäla gällande konsortieavtal och
uppdragsavtal angående kollektivtrafiken i länet med mera till
omförhandling. Beslutet innebär att i det fall överenskommelse mellan
parterna om nytt avtalsinnehåll ej kan träffas, skall befintliga avtal gälla med
oförändrade villkor efter avtalstidens utgång den 31 december 2010. Vidare
beslutades begränsa befogenheterna för Örebro kommuns förhandlingsman i
förhandlingarna kring Citybanan till att enbart avse ett avtalsskrivande med
landstinget avseende en lika fördelning av kostnaderna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 21

Dnr KS 210/2008

820

Yttrande, utredningsrapporten ”Genomgång av idrotts- och
fritidsverksamheten, Lindesbergs kommun”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till att utgöra
Ljusnarsbergs kommuns yttrande gällande utredningsrapporten
”Genomgång av idrotts- och fritidsverksamheten ” i Lindesbergs kommun.
******
ÄRENDET
Kommunchef Lennart Jansson, Lindesbergs kommun, beställde
den 2 juli 2008 en organisationsanalys av Thore Hallbäck, Bromma rörande
fritidsverksamheten i Lindesbergs kommun.
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade vid sammanträde
den 16 december 2008, § 226 att inbjuda Hällefors. Ljusnarsbergs och Nora
kommuner till att inkomma med synpunkter på Thore Hallbäcks utredning.
Synpunkter skall vara Lindesbergs kommun tillhanda senast
den 2 februari 2009.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har inkommit med
en skrivelse daterad den 19 januari 2009 med förslag till yttrande från
Ljusnarsbergs kommun. I förslaget förordar Ljusnarsbergs kommun att
Lindesbergs kommun väljer att utveckla kommunalförbundet
Bergslagens Kommunalteknik (BKT). Skulle Lindesbergs kommun ta
tillbaka ansvaret för idrotts- och fritidsfrågorna till kommunen, kan detta
riskera BKT:s framtida verksamhet.
Ewa-Leena Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta anta föreliggande
förslag till att utgöra Ljusnarsbergs kommuns yttrande gällande
utredningsrapporten ”Genomgång av idrotts- och fritidsverksamheten ” i
Lindesbergs kommun.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 22

Dnr KS 118/2008

041

Revisionsrapport, Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten samt önskar ta del av
direktionens skriftliga svar till revisorerna samt information från revisorernas
träff med direktionen.

******
ÄRENDET
Revisorerna vid Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har
den 6 november 2008 inkommit med utlåtande med anledning av granskning
av BKT:s delårsrapport för perioden 1 januari 2008 till och med
den 30 juni 2008. Av utlåtandet framgår bland annat att revisorerna efter
granskning anser att det finns ett behov av att fastställa riktlinjer för hur olika
typer av mellanhavanden med kommunerna skall hanteras och dokumenteras,
fastställa principer för hur över- respektive underskott skall behandlas i
förbundet och gentemot medlemskommunerna samt att det finns brister i
förbundets tillämpning av god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen.
Revisorerna i BKT har vid granskning biträtts av KPMG.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 23

Dnr KS 211/2008

106

Medfinansiering av EU-projekt, Finnskogarna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och därmed avslår ansökan om
medfinansiering.
******
ÄRENDET
Ludvika kommun inkom den 23 december 2008 med förfrågan om
medfinansiering i EU-projektet finnskogarna.com. Projektets syfte är att
skapa samarbete kring finnskogsturism genom att koppla ihop företag med
varandra och gentemot marknaden. Visionen är att finnskogarna i norra
Mellansverige år 2015 är ett etablerat kvalitetsvarumärke med hög
miljöprofil och finnskogskulturen som kännemärke, tillika Sveriges starkast
tillväxande segment inom besöksnäringen. Medfinansieringen avser
30 000 kronor. Beslut om medfinansiering skall vara Ludvika kommun
tillhanda senast den 31 januari 2009.
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har den 19 januari 2009 inkommit med
förslag till yttrande rörande ansökan om medfinansiering. Av detta framgår
då bland annat att projektet inte har kostnadsanpassning utifrån
kommunstorlek och näringslivet i Ljusnarsbergs kommun enligt egen uppgift
har begränsat intresse av finnskogsturism. Tomas Larsson föreslår
kommunstyrelsen besluta anta yttrandet och därmed avslå ansökan om
medfinansiering.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 24

Dnr KS 134/2008

101

Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i
kommunfullmäktige 2008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning
och uppföljning per den 31 december 2008 av verkställighet gällande beslut
tagna i kommunfullmäktige.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 25

Dnr KS 078/2008

106

Återrapportering av projektet Styrel-UPOS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 maj 2008, § 72 att
kommunen skulle deltaga i projektet Styrel-UPOS. Projektet, som bedrivits
tillsammans med Ludvika och Smedjebackens kommuner, har genomförts på
uppdrag av Energimyndigheten. Syftet med projektet har bland annat varit att
utprova en planeringsprocess för framtagande av plan med prioritering av
samhällsviktiga objekt vid elbrist. Projektet har organiserats i en styrgrupp,
en projektgrupp, en referensgrupp och en arbetsgrupp där den senare utgjort
den operativa enheten.
Kommunsekreterare Anders Andersson redovisar projektets slutrapport
daterad den 19 december 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 26

Dnr KS

Information gällande delegation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
******
ÄRENDET
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar om lagstiftningen
gällande delegation inom kommunal verksamhet.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27 (37)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 27
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
******
ÄRENDET
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen
under perioderna 2008-11-01—2008-11-30 och 2008-12-01—2008-12-31.
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioderna
2008-11-01—2008-11-30 och 2008-12-01—2008-12-31.
Anmälan av tagna delegationsbeslut av kommunstyrelsens vice ordförande
Ingemar Javinder den 9 december 2008 rörande utdelning ur
Sociala samfonden.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 28

Dnr KS

Utredningsuppdrag, kostnad för barn och ungdomar i kommunens förskole-,
förskoleklass-, skolbarnsomsorgs- och grundskoleverksamheter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim
att utreda kostnad per barn och ungdom i kommunens förskole-,
förskoleklass-, skolbarnsomsorgs- och grundskoleverksamheter.
Utredningsresultatet skall utgöra grund för interkommunal ersättning.
Vidare beslutas att samtliga eventuellt befintliga avtal rörande
interkommunala ersättningar rörande verksamheter reglerade av skollagen,
utöver avtalet med kommunerna i norra Örebro län, sägs upp.
******
ÄRENDET
Ordförande Ewa-Leena Johansson (s) väcker följande ärende vid
dagens sammanträde: Enligt Skollagen 4 kap 8 § har en kommun som
tar emot en elev i grundskolan från en annan kommun, rätt till
ersättning från elevens hemkommun. I promemorian
”Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar”
(Ds 2008:56) föreslås bland annat att hemkommuner skall ersätta kommuner
som tar emot barn inom förskole- och skolbarnsomsorgsverksamheterna från
annan kommun. Ewa-Leena Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta
uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim att utreda kostnad per barn
och ungdom i kommunens förskole-, förskoleklass-, skolbarnsomsorgs- och
grundskoleverksamheter. Utredningsresultatet skall utgöra grund för
interkommunal ersättning. Därtill föreslås kommunstyrelsen besluta att
samtliga eventuellt befintliga avtal rörande interkommunala ersättningar
rörande verksamheter reglerade av skollagen, utöver avtalet med
kommunerna i norra Örebro län, sägs upp.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 29
Information, mottagning av invandrare och flyktingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar
att länsstyrelsen kommer att besöka kommunen under våren och
informera om förutsättningarna för mottagande av invandrare och
flyktingar.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 30

Dnr KS

Kommunens agerande gällande eventuell nedläggning av bensinstation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar
om kommunens agerande med anledning av aviseringen om
nedläggning av kommunen enda befintliga bemannade bensinstation.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 31
Information om bristande snöröjning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
******
ÄRENDET
Astrid Dahl (v) informerar att efterfrågan ökat på rollatorer med stora
hjul på grund av bristande snöröjning i kommunen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ks § 32

Dnr KS 001/2009

101

Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
******

Delgivningar

Justerandes sign.

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag

Protokoll, styrelsesammanträde
2008-11-17.

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag

Protokoll, styrelsesammanträde
2008-12-23.

Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB

Protokoll, styrelsesammanträde
2008-11-17.

Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB

Protokoll, styrelsesammanträde
2008-12-23.

Räddningsnämnden Västerbergslagen

Protokoll, sammanträde
2008-11-24.

Räddningsnämnden Västerbergslagen

Protokoll, sammanträde
2008-12-15.

Regionförbundet Örebro

Protokoll, sammanträde
regionfullmäktige 2008-11-27

Samordningsförbundet i norra
Örebro län (T)

Protokoll, styrelsemöte
2008-10-23.

Samordningsförbundet i norra
Örebro län (T)

Protokoll, styrelsemöte
2008-12-19.

Föreningen L&SEK

Protokoll, styrelsemöte
2008-11-24.

Leader Bergslagen

Protokoll, styrelsemöte
2008-08-22.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

2009-01-28

Operarådet

Protokoll, sammanträde
2008-11-25.

Treskillingstiftelsen

Protokoll, planeringsmöte
2008-10-29.

Kommuner i norra Örebro län

Minnesanteckningar, KNÖL-träff
2008-11-21.

Ljusnarsbergs kommunbygderåd

Protokoll, möte 2008-11-20.

Djäkens vägsamfällighet

Protokoll, styrelsemöte
2008-12-08.

Kommuner i norra Örebro län

Minnesanteckningar, KNÖL-möte
2008-12-12.

Kommuner i norra Örebro län

Minnesanteckningar, KNÖL-möte
2009-01-23.

Regionförbundet Örebro

Minnesanteckningar, ägarsamråd
för länstrafiken 2008-11-13.

Avfall Sverige och Sveriges
Kommuner och Landsting

Information, hantering av batterier
– kommunernas samverkan med
El-Kretsen och Blybatteriretur.

Försäkringskassan

Protokollsutdrag,
styrelsesammanträde 2008-11-27,
ansvarsfrihet för styrelsen för
Samordningsförbundet i norra
Örebro län (T).

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Föreläggande med stöd av
miljöbalken att redovisa resultat
från radonmätningar i alla
förskolor, skolor och
behandlingshem.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Dnr KS 094/2008

Justerandes sign.

2009-01-28

Länsstyrelsen Örebro län

Beslut om att sådant förbud som
avses i 7 kap 16 § miljöbalken inte
skall gälla i Ljusnarsbergs
kommun, såvitt avser åtgärder
som utgör komplement till
bebyggelse på en tomtplats och
som förläggs längre från stranden
än huvudbyggnaden.

Försäkringskassan och
Ljusnarsbergs kommun

Samtjänstavtal.

Ljusnarsbergs kommun och ALerigo

Överenskommelse avseende
konsultuppdrag som tillförordnad
socialchef perioden
2009-01-19—2009-02-28.

Ljusnarsbergs kommun och ALerigo

Överenskommelse avseende
konsultuppdrag som tillförordnad
socialchef perioden
2009-03-01—2009-05-31.

Bergsstaten

Undersökningstillstånd för
området Kämpetrop nr 2.

Räddningsverket

Beslut, ersättning för
räddningstjänstkostnader enligt
lagen (2003:778 om skydd mot
olyckor.

Länsrätten i Örebro län

Dom, mål nr 1341-08, avslag på
överklagande enligt
Kommunallagen (1991:900)

Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist

Ansökan till Statens
Folkhälsoinstitut om medel till
tobaksförebyggande arbete.

Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning

Ansökan om statsbidrag för
kollektivtrafikobjekt inför
kommande planeringsperiod.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

2009-01-28

Vägverket

Sammanställning av inkomna
ansökningar om statsbidrag till
åtgärder för förbättrad miljö och
trafiksäkerhet på det kommunala
vägnätet för får 2009 i Örebro län.

Bildningsutskottet

Skrivelse från elever på
Kyrkbacksskolan med önskemål
om tillsättande av tjänst som
bibliotekarie.

Bildningsutskottet

Läs- och arbetsårets förläggning
2009/2010.

Regionförbundet Örebro

”Entreprenörskap och företagande
i skolan - Slutrapport från ett
länsövergripande RTP-projekt
2005-2008”.

Länsstyrelsen Örebro län

Protokoll, tillsyn av
överförmyndaren i Ljusnarsbergs
kommun den 17 november 2008.

Länsstyrelsen Örebro län

Beslut, samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken och 2 kap 10 § lagen
om kulturminnen med mera
angående vägarbeten på väg T 233
från Kölsjön till länsgränsen vid
Djurlången.

Förhandlingsdelegationen för
Citybanans medfinansiering

Inbjudan till konferens om
Citybanans medfinansiering.

Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning

Ansökan om statsbidrag för
kollektivtrafikobjekt inför
kommande planeringsperiod.

Näringslivsutvecklare Tomas Larsson

Underlag till Regionförbundet
Örebro för åtgärdsplaneringen
2010-2021.

Bergsstaten

Undersökningstillstånd för
området Gruvsvartviken.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-28

Ewa-Leena Johansson

Preliminär åtgärdsplan i anledning
av tillsyn av kommunens kök.

Ewa-Leena Johansson

Tillgång till Räddningsnämnden
Västerbergslagens protokoll på
Ludvika kommuns hemsida.

Ewa-Leena Johansson

Förslag till utvidgat uppdrag för
Statens Bostadsdelegation.

Ewa-Leena Johansson

Information från BKT rörande
framtida organisering av
städverksamheten.

Länsstyrelsen Örebro län

Sammanställning av skyddade
naturreservat.

Glesbygdsverket

Sveriges gles- och landsbygder
2008

Sociala utskottet

Remissyttrande, ”Möjligheter att
leva som andra-Ny lag om stöd
och service för vissa personer med
funktionsnedsättning” (SOU
2008:77).

Bergslagens Kommunalteknik

Verksamhetsplanering och budget
2009.

Ekonomiavdelningen

Konsekvensbeskrivning av
minskad personalbemanning inom
central administration.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

