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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 08.40

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Ulla Kalander-Karlsson (s)
Pirjo Nilsson (s)
Lars Persson (v), tjänstgörande ersättare
Hans Hedborg (c)
Barbro Resare (c), tjänstgörande ersättare
Ulf Hilding (m)
Anna-Marina Martinsson (kfl)
Ralf Nielsen (kfl)

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Torbjörn Brännlund, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Ann-Britt Löfström, tillförordnad socialchef

Utses att justera

Anna-Marina Martinsson

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2009-03-25

Sekreterare

Underskrifter

…………………………………………………………………………..

Paragrafer:

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson

Justerande

………………………………………………………………………….

Anna-Marina Martinsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-03-25

Datum för
anslags uppsättning

2009-03-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson
Utdragsbestyrkande

2009-04-20
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.40 – 12.15
13.15 – 16.45

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Gert Stark (s), §§ 65-86
Ulla Kalander-Karlsson (s)
Pirjo Nilsson (s)
Lars Persson (v), tjänstgörande ersättare
Hans Hedborg (c)
Barbro Resare (c), tjänstgörande ersättare, §§ 63-66
Sivert Bäck (c), tjänstgörande ersättare, §§ 67-86
Ulf Hilding (m)
Anna-Marina Martinsson (kfl)
Ralf Nielsen (kfl)

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Torbjörn Brännlund, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Ann-Britt Löfström, tillförordnad socialchef
Ann-Margret Runheim, bildningschef, §§ 64-68
Ewa Wikström, rektor, § 65
Yvonne Eriksson, utvecklingsledare, § 65
Eva Esselin, konsult, provins fem, § 65
Henrik Samuelberg, konsult, provins fem, § 65
Lars Westlund, VD Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag, §§ 66-68

Utses att justera

Anna-Marina Martinsson

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2009-03-31

Sekreterare

Underskrifter

…………………………………………………………………………..

Paragrafer:

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Anna-Marina Martinsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2009-03-25

Datum för
anslags uppsättning

2009-03-31

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Organ

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson
Utdragsbestyrkande

2009-04-24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 63
Su § 23

Dnr KS 027/2009

108

Stämningsansökan mot kommunen, Örebro tingsrätt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till svaromål samt
att ärendet omedelbart justeras för att möjliggöra att svaret sänds in till
Örebro tingsrätt inom angiven svarstid.

ÄRENDET
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar i en skrivelse
daterad den 24 mars 2009, ett förslag till svar. Svaret anger att
kommunen bestrider skadeståndsskyldighet på grund av fel, försummelse
eller annan grund.
I skrivelsen föreslår tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström
kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till svaromål samt
att ärendet omedelbart justeras för att möjliggöra att svaret sänds in till
Örebro tingsrätt inom angiven svarstid.

Su § 23
Sociala utskottet beslut
Sociala utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Örebro tingsrätt har inkommit med skrivelse daterad den
27 februari 2009. I skrivelsen ges kommunen möjlighet att
inkomma med skriftligt svar med anledning av stämning från
Joel Kronwerksson, Parkvägen 13 A, Kopparberg. Svaret skall vara
Örebro tingsrätt tillhanda inom 21 dagar efter det att handlingarna
delgivits kommunen.
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisar
förvaltningens arbete med upprättande av svar till Örebro tingsrätt.
_________
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

3 (35)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 64

Dnr KS 054/2009

100

Förfrågan om deltagande i Earth Hour, miljödepartementet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen deltar i Earth Hour lördagen den 28mars 2009.

ÄRENDET
Miljödepartementet, genom miljöminister Andreas Carlberg, har
inkommit med skrivelse daterad den 23 mars 2009. Skrivelsen
innehåller en förfrågan om kommunens deltagande i
manifestationen Earth Hour. Manifestationen består av att
miljontals människor över hela världen släcker ljuset mellan
klockan 20.30 och 21.30 lördagen den 28 mars för klimatet och
för att sända en signal till världens regeringar inför FNs
klimatmöte i Köpenhamn i december. Vidare är Earth Hour en
aktion med evenemang i 79 olika städer och kommuner samt en
stor gala på Skansen i Stockholm som samordnas av
Världsnaturfonden.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 65
Redovisning av kompetensutveckling, bildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

ÄRENDET
Konsulterna Eva Esselin och Henrik Samuelberg, provins fem
samt rektor Ewa Wikström och utvecklingsledare
Yvonne Eriksson redovisar pågående kompetensutveckling inom
bildningsförvaltningen rörande utvecklingsarbete med
involvering. Kompetensutvecklingen avser att ena verksamheten
mot ett gemensamt mål genom bland annat effektivare och mer
strukturerade möten, skapa gemensam plattform och förändra
attityder samt öka professionalismen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 66
Au § 47

Dnr KS 033/2009

042

Årsredovisning 2008, Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bemyndiga kommunens ombud vid
bolagsstämman direktiv att bevilja styrelsen och verkställande
direktören vid Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB ansvarsfrihet
i enlighet med förslag i revisionsberättelsen och godkänna
årsredovisning för Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB avseende
räkenskapsåret 2008 samt godkänna styrelsens förslag till
disposition av årets resultat.

Au § 47
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
bemyndiga kommunens ombud vid bolagsstämman direktiv att
bevilja styrelsen och verkställande direktören vid
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB ansvarsfrihet i enlighet med
förslag i revisionsberättelsen och godkänna årsredovisning för
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB avseende räkenskapsåret
2008 samt godkänna styrelsens förslag till disposition av årets
resultat.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB har inkommit med
årsredovisning för år 2008. Resultaträkningen visar på en vinst
med 153 175 kronor och summan tillgångar i balansräkningen är
20 130 189 kronor. Därutöver har auktoriserad revisor
Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton AB, inkommit med
revisionsberättelse och lekmannarevisor Rune Andersson med
granskningsrapport.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 67
Au § 45
Su § 33
Bus § 24

Dnr KS 190/2008

042

Bokslut och årsredovisning 2008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat tillförs det egna kapitalet
för täckning av framtida omstruktureringskostnader samt att efter
revisorernas hörande godkänna föreliggande bokslut och årsredovisning.
Kommunstyrelsens beslut
Den ekonomiska årsredovisningen för Ljusnarsbergs kommun år 2008
godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

ÄRENDET
Ekonomiavdelningen har sammanställt en årsredovisning för
Ljusnarsbergs kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för år
2008.
Årsredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens verksamhet
och ekonomi under år 2008. Beskrivningen på kommunnivå omfattar
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys. Kommunens resultat visar på ett överskott med
61 000 kronor.
Motsvarande uppgifter finns för kommunkoncernen. Koncernens resultat
visar på ett överskott med 1 000 kronor.
Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året
efter det år som redovisningen avser.
Verkställande direktör Lars Westlund presenterar årsredovisning för
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar årsredovisning för allmänna
utskottet, kommunen och koncernen.
Bildningschef Ann-Margret Runheim redovisar årsredovisning för
bildningsutskottet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisar årsredovisning för
sociala utskottet.
Verksamheternas redovisningar kommer att ligga till grund för arbetet
med budget 2009.

Au § 45
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner förslaget till bokslut och
verksamhetsberättelse, varmed ärendet hänskjuts till
kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till bokslut och
verksamhetsberättelse för 2008 rörande allmänna utskottets
verksamheter. Sammantaget finns ett överskott i förhållande till
budget med 2 311 000 kronor.

Su § 33
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Verksamhetsberättelser har inkommit från socialchef (ansvar 410),
enhetschef IFO (ansvar 420), enhetschef LSS/LASS (ansvar 430),
enhetschef äldreomsorg (ansvar 440), enhetschef äldreomsorg (ansvar
450) och enhetschef äldreomsorg (ansvar 450).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2009, § 16
hänskjuta ärendet till dagens sammanträde.

Bus § 24
Bildningsutskottet beslutar
Bildningsutskottet godkänner rapporten, varmed ärendet
hänskjuts till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Bildningschef Ann-Margret Runheim rapporterar om den
ekonomiska årsredovisningen för år 2008 rörande
bildningsutskottets verksamheter.
Det preliminära utfallet i förhållande till driftbudgeten för
respektive ekonomiskt ansvarsområde är enligt följande:
Verksamhet
510 Bildningschef
520 Rektor förskola
521 Utvecklingsledare Linåkern
522 Utvecklingsledare Åstugan
523 Utvecklingsledare Bergsgården
542 Rektor Garhytteskolan
543 Rektor Ställdalens skola
544 Rektor Kyrkbacksskolan
560 Musikledare
Summa
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Utfall, kronor (avrundat)
- 3 220 000
- 520 000
- 660 000
180 000
- 440 000
250 000
- 550 000
- 3 460 000
100 000
- 8 320 000
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 68

Dnr KS 055/2009

106

Välfärdsbokslut 2008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna välfärdsbokslutet.

ÄRENDET
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist presenterar ett preliminärt förslag till
välfärdsbokslut i form av ett arbetsmaterial. Slutgiltigt förslag kommer att
presenteras i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i april.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 69
Au § 43

Dnr KS 002/2009

041

Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella
ekonomiska situationen i kommunen.

Au § 43
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella
ekonomiska situationen i kommunen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 70
Au § 44

Dnr KS 115/2008

041

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

Au § 44
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 9 februari
2009 inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden
1 januari 2009-28 februari 2009. Rapporten avser såväl
förvaltningslokaler som övriga lokaler.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 71

Dnr KS 056/2009

042

Års- och koncernredovisning 2008, Länstrafiken Örebro AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna års- och koncernredovisningen
för år 2008 samt överlämnas dessa till kommunfullmäktige för
kännedom.

ÄRENDET
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 har
upprättats gällande Länstrafiken Örebro AB innehållande
förvaltningsberättelse och ekonomiska resultat för aktuellt verksamhetsår.
Länstrafiken Örebro ABs ekonomiska resultat för koncernen år 2008
uppgår till ett underskott av 3 963 000 kronor.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 72

Dnr KS 057/2009

106

Direktiv till årsstämman i Länstrafiken Örebro AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunens
stämmoombud att godkänna budgetförslag för 2010 under
förutsättning att andra kommuner gör detsamma. Vidare att
stämmoombudet uppmanas framföra att kommunen anser att
utredning angående kostnadssänkande åtgärder måste påskyndas
och att åtgärder bör verkställas tidigare än den planerade
tidpunkten hösten 2010.

ÄRENDET
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har
inkommit med en skrivelse daterad den 16 mars 2009.
I skrivelsen anges att Länstrafiken Örebro AB har årsstämma den
29 april 2009 där kommunfullmäktiges ordförande utgör
kommunens ombud. Vid stämman kommer att behandlas ett
budgetförslag för år 2010 som innehåller en ökning av
ägarbidragen med cirka sex procent. För Ljusnarsbergs kommun
skulle detta innebära en ökning med 101 000 kronor.
Kommunfullmäktige har att besluta om stämmodirektiv för
kommunens ombud vid Länstrafiken Örebro ABs årsstämma.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att
bemyndiga kommunens stämmoombud att godkänna
budgetförslag för 2010 under förutsättning att andra kommuner
gör detsamma. Vidare att stämmoombudet uppmanas framföra att
kommunens anser att utredning angående kostnadssänkande
åtgärder måste påskyndas och att åtgärder bör verkställas tidigare
än den planerade tidpunkten hösten 2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 73
Bus § 29

Dnr KS 112/2008

805

Förslag till yttrande, motion rörande bidrag till kommunens
handikapporganisationer, Barbro Resare (c)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag som
sitt yttrande och anse motionen som besvarad samt beaktad
genom kommunstyrelsens beslut den 23 januari 2008, § 14 om
direktiv gällande utredning av kommunens föreningsbidrag.

Bus § 29
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta
föreliggande förslag som sitt yttrande och anse motionen som
besvarad samt beaktad genom kommunstyrelsens beslut den
23 januari 2008, § 14 om direktiv gällande utredning av
kommunens föreningsbidrag.
******
ÄRENDET
Barbro Resare (c) inkom den 6 augusti 2008 med en motion
rörande kommunalt bidrag till kommunens handikapporganisationer. Motionären anför att föreningslivet, bortsett från
barn- och ungdomsverksamhet, under många år inte beviljats
kommunalt bidrag till sina verksamheter. Inte minst för
kommunens handikapporganisationer är föreningens kostnader
betungande. Motionären förslår att en utredning genomförs i
samband med budget för år 2009 om möjligheten till kommunalt
föreningsbidrag till de lokala handikapporganisationerna.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den
11 september 2008, § 59 hänskjuta motionen till
kommunstyrelsen för utarbetande av förslag till yttrande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den
10 februari 2009, § 16 uppdra till bildningschef
Ann-Margret Runheim och kommunsekreterare Anders
Andersson att utarbeta ett förslag till yttrande över motionen som
presenteras vid bildningsutskottets nästkommande sammanträde.
Bildningsutskottet Pirjo Nilsson (s), bildningschef
Ann-Margret Runheim och kommunsekreterare
Anders Andersson presenterar förslag till yttrande daterat
den 23 februari 2009. I förslaget till yttrande anges bland annat att
kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 januari
2008, § 14 om direktiv till en utredning rörande föreningsbidrag.
Direktiven anger att det i dagsläget finns ett antal föreningar som
gör ett otroligt bra arbetet men som inte erhåller stöd från
kommunen. Utredningen skall, då det är ett kommunalt önskemål,
se över hur dessa föreningar skall kunna premieras.
Bildningschef Ann-Margret Runheim och kommunsekreterare
Anders Andersson förslår i skrivelsen daterad den
23 februari 2009 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
anta föreliggande förslag som sitt yttrande och anse motionen
som besvarad samt beaktad genom kommunstyrelsens beslut den
23 januari 2008 om direktiv gällande utredning av kommunens
föreningsbidrag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 74
Au § 59

Dnr KS 004/2009

023

Personalbemanning, Kopparbergs IV-program
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar muntlig rapport över
personalbemanningen inom Kopparbergs individuella program.
Rapporten visar att utöver budget har verksamheten haft
1,0 årsarbetare.

Au § 59
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef
Bo Wallströmer att genomföra den av kommunstyrelsen beslutade
utredningen samt ansvara för återrapporteringen.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den
25 februari 2009, § 37 om inrättande av gymnasieskola med
individuella programmet K-IV. Vid detta tillfälle beslutades även
att personalstaten inom Kopparbergs IV-program skulle utredas
och återrapportering ske vid kommunstyrelsens sammanträde den
25 mars 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 75
Su § 35

Dnr KS 170/2008

105

Förslag till yttrande, motion rörande översyn av samhälls- och
kommuninformation i telefonkatalogerna, Barbro Resare (c)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunchefen att genomföra en
översyn av kommunens policy beträffande tillgängligheten via
telefonkataloger och kommunens hemsida samt att därmed anse motionen
besvarad.

Su § 35
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige uppdra åt
kommunchefen att genomföra en översyn av kommunens policy
beträffande tillgängligheten via telefonkataloger och kommunens
hemsida, samt att därmed anse motionen besvarad.
******
ÄRENDET
Barbro Resare (c) inkom den 6 november 2008 med en motion rörande
översyn av samhälls- och kommuninformation i telefonkatalogerna.
Motionären önskar en förbättring vad avser angivelse av
telefonnummer i telefonkatalogerna främst gällande äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 november 2008,
§ 86 hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2009, § 25
uppdra åt ordföranden Ingemar Javinder (s) att utarbeta ett förslag till
yttrande över motionen.
Ingemar Javinder har inkommit med förslag till yttrande daterat
den 4 mars 2009. I förslaget till yttrande anges bland annat att motionen
behandlar ett viktigt område som inte är lika givet som det kan synas vid

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

en första anblick. Frågan är vilken tillgänglighet som skall finnas för
kommunala tjänstemän utanför ordinarie kontorstid? Hur stor del av
personalens tid skall ägnas åt att ta emot telefonsamtal? Inom
äldreomsorgen torde utbyte av telefonnummer ha skett mellan anhörig
och boende samt att anhörig erhållit ett telefonnummer av vårdgivaren.
Vid trängande behov kan telefonnumret 112 användas för vidare
hänvisning till befintlig socialjour.
Ingemar Javinder föreslår i förslaget till yttrandet kommunfullmäktige
besluta att uppdra åt kommunchefen att genomföra en översyn av
kommunens policy beträffande tillgängligheten via telefonkataloger och
kommunens hemsida, samt att därmed anse motionen besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 76
Su § 32

Dnr KS 051/2009

730

Förslag till ny ansvarsfördelning inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till
ansvarsfördelning inom äldreomsorgen.

Su § 32
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande
förslag till ansvarsfördelning inom äldreomsorgen.
******
ÄRENDET
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström har inkommit med förslag
till ny ansvarsfördelning inom äldreomsorgen daterad den 26 februari
2009. Förslaget föranleds av organisatoriska förändringar för att tidigare
ansvarsområden betraktats som för stora. Förslaget till ny
ansvarsfördelning är enligt följande:

Enhetschef ÄO Solgården (ansvar 440)
Vht kod
51118
51119
51221
51223
51229
51231
51233
61860

Justerandes sign.

Vht namn
Nattpatrull
Sjuksköterska –ordinärt boende
Gruppboende Heden )i Solgården)
Solgården
Sjuksköterska – särskilt boende
Matservice – Hedens gruppboende
Matservice – Solgården
Lönebidragsanställning

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Enhetschef ÄO Hemtjänsten (ansvar 450)
Vht kod
51114
51134
51224
51234
57101

Vht namn
Hemtjänst
Matservice – Hemtjänst - Matlådor
Treskillingen
Matservice - Treskillingen
Kontaktpersoner - Vuxna

Enhetschef ÄO Koppargården (ansvar 460)
Vht kod
51033
51117
51121
51137
51222
51232
51241
51310

Vht namn
Betalningsansvar ÄDEL och psyk/ÄDEL
Dagvård/Arbetsterapi
Omvårdnadshjälpmedel
Matservice – Dagvård/Arbetsterapi
Sjukhem
Matservice – Sjukhemmet
Omvårdnadshjälpmedel
LSS Gruppboende gemensamt (omvårdnadshjälpmedel)

Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström föreslår i skrivelsen
kommunstyrelsen besluta att fastställa föreslagen ansvarsfördelning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 77
Au § 48

Dnr KS 034/2009

003

Ändringar i kommunstyrelsens reglemente, kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i kommunstyrelsens
reglemente i det att i § 11 tillförs som stycke två och tre
Kommunstyrelsen skall regelmässigt inhämta
verksamhets- och ekonomiredovisning från
kommunalförbund samt gemensamma nämnder. Från
kommunalförbund inhämtas rapporter i den
utsträckning som förbundsordningen föreskriver om
inte annat beslutats. Från de gemensamma nämnderna
inhämtas rapporter i den utsträckning som
placeringskommunen anvisat nämnden.
Kommunstyrelsen skall även inhämta månatliga
rapporter från sina helägda bolag gällande ekonomi
och verksamhetsutveckling.
I § 25 tillförs som stycke två och tre
Utskotten ansvarar för att en god intern kontroll
skapas och att uppföljning sker inom utskottets
verksamhetsområde.
Intern kontroll består av en mängd olika samverkande
aktiviteter som syftar till att:
- öka effektiviteten inom alla nivåer i
organisationen
- säkerställa att lagar, reglementen, bestämmelser
och överenskommelser efterlevs
- trygga tillgångarna och förhindra att kommunen
drabbas av extra kostnader pga oavsiktliga eller
avsiktliga fel
- säkerställa en rättvisande ekonomisk redovisning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Au § 48
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta
ändringar i kommunstyrelsens reglemente §§ 11 och 25 enligt
föreliggande förslag.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) anför i
en skrivelse daterad dem 2 mars 2009 att revisorerna i rapporten
”Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin
förvaltningskontroll” påpekat att kommunstyrelsen ej formaliserat
sin uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår
i skrivelsen kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
anta ändringar i kommunstyrelsens reglemente i det att i § 11
tillförs som stycke två och tre
Kommunstyrelsen skall regelmässigt inhämta
verksamhets- och ekonomiredovisning från
kommunalförbund samt gemensamma nämnder. Från
kommunalförbund inhämtas rapporter i den
utsträckning som förbundsordningen föreskriver om
inte annat beslutats. Från de gemensamma nämnderna
inhämtas rapporter i den utsträckning som
placeringskommunen anvisat nämnden.
Kommunstyrelsen skall även inhämta månatliga
rapporter från sina helägda bolag gällande ekonomi
och verksamhetsutveckling.

Vidare föreslås att det i § 25 tillförs som stycke två och tre
Utskotten ansvarar för att en god intern kontroll
skapas och att uppföljning sker inom utskottets
verksamhetsområde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23 (35)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Intern kontroll består av en mängd olika samverkande
aktiviteter som syftar till att:
- öka effektiviteten inom alla nivåer i
organisationen
- säkerställa att lagar, reglementen, bestämmelser
och överenskommelser efterlevs
- trygga tillgångarna och förhindra att kommunen
drabbas av extra kostnader pga oavsiktliga eller
avsiktliga fel
- säkerställa en rättvisande ekonomisk redovisning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 78
Au § 50

Dnr KS 035/2009

860

Ansökan om förköp av Nostalgifilmer om Ljusnarsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 50
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera projektet i form av
inköp av 250 Nostalgifilmer till en kostnad av 50 000 kronor.
Vidare beslutas att kostnaden finansieras via ansvar 120
Marknadsföring och belastar med 25 000 kronor år 2009 och
25 000 kronor år 2010.
******
ÄRENDET
Ansökan daterad den 10 februari 2009 har inkommit från
Documentary group rörande förköp av 250 Nostalgifilmer om
Ljusnarsbergs kommun. Filmen består av en DVD som berättar
om livet i Ljusnarsbergs kommun under 1940-, 1950- och
1960-talen. Ansökan avser 50 000 kronor.
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår i ett yttrande
daterat den 26 februari 2009 att kommunstyrelsen beslutar att
medfinansiera projektet i form av inköp av 250 Nostalgifilmer till
en kostnad av 50 000 kronor. Kostnaden finansieras via ansvar
120 Marknadsföring och belastar med 25 000 kronor år 2009 och
25 000 kronor år 2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 79
Au § 51

Dnr KS 036/2009

046

Förvaltning av ”Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse för
uppmuntran och stöd till behövande gamla och sjuka i
Ljusnarsbergs kommun”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen åtager sig uppdraget
att förvalta stiftelsen i enlighet med stiftarnas vilja.

Au § 51
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunen åtager sig uppdraget att förvalta stiftelsen i enlighet
med stadgarna.
******
ÄRENDET
Via ett testamente daterat den 12 mars 2002, har inrättats ”Ellyvor
och Ove Anderssons stiftelse för uppmuntran och stöd till
behövande gamla och sjuka i Ljusnarsbergs kommun”. Stiftelsen
erhåller 1 000 000 kronor varav högst 90 procent av avkastningen
skall delas ut varje år i form av presentkort i lämpliga privata
livsmedelsbutiker i kommunen.
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse
daterad den 3 mars 2009 kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att kommunen åtager sig uppdraget
att förvalta stiftelsen i enlighet med stadgarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 80

Dnr KS 045/2009

450

Förslag till ny taxa för budning av latrinkärl
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för budning av latrinkärl
enligt följande:
Kostnad för hämtning via entreprenör mellan 55-150 kr
150 kr
Transportkostnad till Södra Måle
100 kr
Hanteringskostnad vid återvinningscentral
100 kr
Administrativ kostnad för budning, fakturering
300 kr
Kostnad för behandling av latrin via ÖSAB
190 kr
Moms
210 kr
Ny taxa inklusive moms
1 050 kr

ÄRENDET
Bergslagens Kommunalteknik kommer från och med år 2009 ha en
striktare hantering av latrinavfall. Ingen kontinuerlig hämtning genom
abonnemang kommer att ske. Detta föranleds av att latrinavfall i
möjligaste mån skall tas om hand på egen fastighet. Då latrin
betraktas som hushållsavfall, har kommunen skyldighet att erbjuda
någon form av hämtning. Förslaget är att enstaka hämtning skall
erbjudas via budning till Bergslagens Kommunalteknik.
Direktionen för Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid
sammanträde den 27 februari 2009, § 12 föreslå
medlemskommunernas fullmäktigen besluta om ny taxa för denna
budning av latrinkärl enligt föreliggande:
Kostnad för hämtning via entreprenör mellan 55-150 kr
150 kr
Transportkostnad till Södra Måle
100 kr
Hanteringskostnad vid återvinningscentral
100 kr
Administrativ kostnad för budning, fakturering
300 kr
Kostnad för behandling av latrin via ÖSAB
190 kr
Moms
210 kr
Ny taxa inklusive moms
1 050 kr
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 81
Au § 53

Dnr KS 037/2009

101

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2008-2009
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen och
uppföljningen.

Au § 53
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna redovisningen och uppföljningen.
******
ÄRENDET
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en
redovisning och uppföljning per den 2 mars 2009 av inkomna
motioner 2008-2009. I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och
uppföljningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 82
Au § 54

Dnr KS 038/2009

101

Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 2008-2009
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen och
uppföljningen.

Au § 54
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna redovisningen och uppföljningen.
******
ÄRENDET
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en
redovisning och uppföljning per den 3 mars 2009 av
medborgarförslag 2008-2009. I bilagd skrivelse föreslås
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen och uppföljningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 83

Dnr KS

Redovisning och uppföljning av budgetuppdrag 2006-2008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen och
uppföljningen.

ÄRENDET
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en
redovisning och uppföljning per den 24 mars 2009 av
budgetuppdrag 2006-2008. I bilagd skrivelse föreslås
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen och uppföljningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 84
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.

ÄRENDET
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen
under perioden 2009-02-01—2009-02-28.
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden
2009-02-01—2009-02-28.
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom grundskolan, anpassad
studiegång våren 2009.
Anmälan av tagna delegationsbeslut rörande tecknande och förlängning
av avropsavtal.
Anmälan av taget delegationsbeslut, tillstyrkan av inträde i hemvärnet,
24 februari och 23 mars 2009.
Anmälan av taget beslut, ansökan om statsbidrag för yrkesvux
(Yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2009).
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 85

Dnr KS 001/2009

101

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

Delgivningar
Dnr KS 213/2008 410

Justerandes sign.

Statoil

Svarsskrivelse angående
nedläggning av bensinstation.

Bildningsutskottet

Uppföljning av
förskolebeläggning och
volymtimmar inom förskoleverksamheten.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Information om flyttning av
fordon i teori och praktik.

Bergslagens miljö- och byggnämnd

Protokoll, sammanträde den
11 februari 2009

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag

Protokoll, styrelsesammanträde
den 25 februari 2009.

Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB

Protokoll, styrelsesammanträde
den 25 februari 2009.

Bergslagens Kommunalteknik

Protokoll, sammanträde i
direktionen den 27 februari 2009.

Länskommittén i Örebro län
Sveriges Nationaldag

Inbjudan till årsmöte den
1 april 2009.

Länstrafiken Örebro AB

Inbjudan till ägarmöte den
23 mars 2009.

Länsstyrelsen Örebro län

Inbjudan att söka projektmedel
till insatser mot hedersrelaterat
våld och förtryck.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33 (35)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Dnr KS 041/2009 730

Justerandes sign.

2009-03-25

SmåKom

Inbjudan till Riks- och
jubileumskonferens den
22-24 april 2009.

Brandskyddsföreningen

Inbjudan till BRAND-konferensen
den 26-28 maj 2009.

Länsstyrelsen Örebro län

Tillsyn enligt 13 kap 2 §
Socialtjänstlagen uppsökande
verksamhet inom äldreomsorgen i
Örebro län.

Länsstyrelsen Örebro län

Erbjudande om information rörande
metoden Ansvarsfull alkoholservering.

Bergsstaten

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Yxsjön nr 4

Bergsstaten

Undersökningstillstånd för området
Frukostmossen nr 1.

Bergslagens Kommunalteknik

Protokollslutdrag, direktionens
sammanträde den 27 februari 2009,
§ 13, nya avgifter vid
återvinningscentralen Södra Måle,
Lindesbergs kommun.

Länsrätten i Örebro län

Dom i mål nr 2415-08, beredande av
vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av
ungar (LVU).

Länsstyrelsen Örebro län

Yttrande, Naturvårdsverkets
redovisning av tre regeringsuppdrag
rörande förvaltning av rovdjur.

Bergskraft Bergslagen

Protokoll, ledningsgruppens
sammanträde den
11 november 2008.

Djäkens samfällighet

Protokoll, styrelsemöte den
9 februari 2009.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ljusnarsbergs Frivilliga
Samhällsarbetare

Riksförbundet Frivilliga
Samhällsarbetares studie ”Värdet
av laganknutna frivilliguppdrag”.

Örebro universitet

Årsredovisning 2008

Migrationsverket

2009 års första informations- och
prognosbrev om asyl- och
flyktingmottagande.

Länsstyrelsen Örebro län

Minnesanteckningar från
kommunbesök Bergslagens
miljö- och byggnämnd den
25 februari 2009.

Regionförbundet Örebro

Underlag för debitering till länets
kommuner av fast kostnad för
2009 avseende
tillnyktringsverksamheten, enligt
avtal mellan psykiatrin och
respektive kommun.

Regeringen, finansdepartementet

Godkännande av samtjänstavtal
mellan Ljusnarsbergs kommun
och Försäkringskassan.

Socialstyrelsen

Beslut om anvisning av
stimulansbidrag för förebereda
och utveckla valfrihetssystem
inom äldre- och
handikappomsorg.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-03-25

Ks § 86

Dnr KS 047/2009

730

Skrivelse rörande äldreomsorgen i Ljusnarsbergs kommun,
PRO - Samorganisation i Ljusnarsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Ewa-Leena Johanssons (s) förslag till
svarsskrivelse.

ÄRENDET
PRO - Samorganisation i Ljusnarsbergs kommun har den 17 mars 2009
inkommit med skrivelse rörande äldreomsorgen i Ljusnarsbergs kommun.
I skrivelsen anförs en protest mot föreliggande förslag till
kostnadsreduceringar inom äldreomsorgen.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) presenterar
förslag till svarsskrivelse. Av skrivelsen framgår bland annat att förslaget
om personalreduceringarna inom äldreomsorgen föranleds av dels att
antalet platser på sjukhemmet minskats, dels den ekonomiska situationen
i världen som medför lägre intäkter i form av statsbidrag och skattemedel
till kommunen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

