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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 12.00
13.00 – 16.25

Beslutande

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

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Torbjörn Brännlund, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Tomas Larsson, tillförordnad bildningschef, §§ 270-273
Thomas Krenchel, personalsekretare, §§ 262-264
Ken Karlsson, Kopparbergs Turistbyrå, § 261

Utses att justera

Astrid Dahl

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2009-11-04

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Anders Andersson
Ordförande

Paragrafer:

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Astrid Dahl
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-10-28

Datum för
anslags uppsättning

2009-11-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

……………………………………………………………………….

Anders Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2009-11-30

257 - 289

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 257
Au § 154

Dnr KS 002/2009

041

Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar en prognos över kommunens
ekonomi per den 30 september 2009. Resultatprognosen över helåret
2009 visar på ett underskott med 3 346 000 kronor, vilket motsvarar en
avvikelse netto mot budget med minus 7 536 000 kronor.

Au § 154
Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Till dagens sammanträde föreligger ingen ekonomisk rapport på
grund av sjukdom.
________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2 (40)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 258
Au § 155

Dnr KS 115/2008

041

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

Au § 155
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den
2 september 2009 inkommit med en ekonomisk rapport avseende
perioden 1 januari-30 september 2009. Rapporten avser såväl
förvaltningslokaler som övriga lokaler.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 259
Au § 156

Dnr KS 115/2008

041

Delårsrapport per den 31 juli 2009, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Au § 156
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
delårsrapporten.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med
delårsrapport avseende perioden 1 januari 2008-31 juli 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 260
Au § 157

Dnr KS 086/2009

041

Delårsbokslut per den 30 juni 2009, Bergslagens Kommunalteknik
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet.

Au § 157
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
delårsbokslutet.
*****
ÄRENDET
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med
delårsbokslut avseende perioden 1 januari 2008-30 juni 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 261

Dnr KS 183/2009

840

Redovisning av årets verksamhet, Kopparbergs Turistbyrå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

ÄRENDET
Ken Karlsson, Kopparbergs Turistbyrå redovisar årets verksamhet i form
av bland annat besöksstatistik, deltagande vid mässor etc, produktion av
turistinformation med mera.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 262
Au § 165

Dnr KS 004/2009

023

Åtgärder för att trygga personalförsörjning vid nya influensan (pandemi)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 165
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till åtgärder för att trygga
personalförsörjning vid nya influensan (pandemi) A (H1N1).
******
ÄRENDET
Personalsekreterare Thomas Krenchel presenterar förslag till åtgärder för
att trygga personalförsörjning vid nya influensan (pandemi) A (H1N1).
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 263
Au § 166

Dnr KS 175/2009

023

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

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 264

Dnr KS 008/2009

026

Ansökan om utvecklingsmedel, jämställdhetsutveckling för
Ljusnarsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en ansökan om ekonomiskt bidrag till
jämställdhetsarbetet upprättas och sänds till Sveriges Kommuner och
Landsting.

ÄRENDET
Kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med skrivelse daterad
den 8 oktober 2009 angående kommunens jämställdhetsarbete. Allmänna
utskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2009, § 17 att uppdra
åt personalsekreteraren att genomföra en översyn av kommunens plan för
jämställdhetsarbete. Detta beslut föranleddes av att den 1 januari 2009
trädde en ny diskrimineringslag, Diskrimineringslag (2008:567), i kraft.
Av skrivelsen framgår att Sveriges Kommuner och Landsting skapat
möjligheter att söka bidrag för att utveckla jämställdhetsarbetet. Bidraget
täcker eventuella externa kostnader i samband med detta arbete.
Kommunchef Torbjörn Brännlund föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen besluta att en ansökan om ekonomiskt bidrag till
jämställdhetsarbetet upprättas och sänds till Sveriges Kommuner och
Landsting.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 265
Au § 158

Dnr KS 108/2009

041

Uppföljning av verksamhetsplan och budget 1 januari-31 augusti 2009
(tertialrapport), Regionförbundet Örebro
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.

Au § 158
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
tertialrapporten.

******
ÄRENDET
Regionförbundet Örebro har inkommit med uppföljning av verksamhetsplan och budget avseende perioden 1 januari- 31 augusti 2009
(tertialrapport).
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår i en
skrivelse daterad den 25 september 2009 kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialrapporten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 266
Au § 159

Dnr KS 171/2009

041

Fastställande av skattesats för år 2010
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för 2010 till
21,42 kronor, det vill säga oförändrad i förhållande till 2009 års
skattesats.

Au § 159
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa kommunens
skattesats för 2010 till 21,42 kronor, det vill säga oförändrad i förhållande
till 2009 års skattesats.

******
ÄRENDET
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och
ekonomichef Bo Wallströmer anger i en skrivelse daterad den
6 oktober 2009 att enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige
besluta om kommunal skattesats för nästkommande år innan november
månads utgång. I skrivelsen förslås kommunfullmäktige besluta fastställa
kommunens skattesats för 2010 till 21,42 kronor, det vill säga oförändrad i
förhållande till 2009 års skattesats.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 267
Au § 160

Dnr KS 172/2009

106

Erbjudande om medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 160
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall söka medlemskap i
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening samt att kostnaden för
detta belastar kommunstyrelsen disponibla medel för oförutsedda
kostnader.
******
ÄRENDET
Bergskraft Bergslagens Ekonomisk Förening har genom dess ordförande
Stefan Sädbom inkommit med erbjudande till kommunen och medlemskap
i föreningen. Bildandet av Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening är
första steget i en process som följer av projektet Bergskraft Bergslagen som
upphör september 2010. Den ekonomiska föreningen är öppen för såväl
fysisk som juridisk person och kommer att bedriva aktiviteter och
verksamheter som syftar till att främja hållbar utveckling och tillväxt i
Bergslagen med utgångspunkt från bergsbruk och miljöteknik samt att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. För att kunna ta till vara alla
möjligheter kommer föreningen att starta ett helägt bolag, Bergskraft
Bergslagen AB, som kan agera som en affärspartner i samarbete med
industri och investerare.
Varje insats i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening är
10 000 kronor och medlemsavgiften är maximalt 500 kronor för fysisk
person och 5 000 kronor för juridisk person.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 268
Au § 163

Dnr KS 113/2009

311

Yttrande över motion angående skyltning till och översyn av
minnesgjutjärnstavla vid ”Eneströms röse”, Barbro Resare (c)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Au § 163
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
******
ÄRENDET
Barbro Resare (c) inkom den 11 juni 2009 med en motion rörande
skyltning till och översyn av gjutjärnstavlan vid ”Eneströms Röse”.
Gjutjärnstavlan är utsatt för rostangrepp och motionären anser att
minnesmärket är väl värt att vårda och föreslår därför att motionen
vidarebefordras till kommunstyrelsen för utarbetande av förslag till hur
minnesmärket skall vårdas och eventuell skyltning till densamma.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 juni 2009, § 74
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har inkommit
med förslag till yttrande daterat den 6 oktober 2009. I förslaget till yttrande
anges bland annat att syftet med motionen att vårda kulturhistorien är gott
men kommunen äger inte minnesskyltar och ansvaret för minnesmärken är
inte kommunens. Kommunen kan dock ta på sig ansvaret för skyltning till
och vården av minnesmärken men det medför dels ett behov av inventering
av befintliga minnesmärken i kommunen, dels en ökad kostnad. Ett
alternativ vore att hembygdsföreningar mot en årlig ersättning ansvara för
minnesmärkena i kommunen.
Utifrån förslaget till yttrande föreslås att motionen avslås.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 269
Au § 167

Dnr KS 089/2009

730

Yttrande över motion angående inrättande av trygghetsboende på
gamla Kopparbergsskolan, Anna-Marina Martinsson (kfl)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Au § 167
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
******
ÄRENDET
Anna-Marina Martinsson (kfl) inkom den 12 maj 2009 med en motion
rörande undersökning av ombyggnation av Kopparbergsskolans gamla
lokaler till trygghetsboende. Motionären anser att det föreligger ett stort
behov av trygghetsboende i centrala Kopparberg samt att det är viktigt att
kommunen erbjuder en bra blandning av boendeformer. Vidare anses det
inte acceptabelt att riva Kopparbergsskolans gamla lokaler. Dessa lokaler
skulle eventuellt kunna byggas om till centrala lägenheter med trygghetsfunktioner. Motionären föreslår därför kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka och återkomma med förslag på
hur ombyggnation av Kopparbergsskolan till centralt trygghetsboende på
kort sikt kan förverkligas.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 maj 2009, § 62
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har inkommit
med förslag till yttrande daterat den 6 oktober 2009. I förslaget till
yttrande anges bland annat att en ombyggnation av före detta
Kopparbergsskolan till ett trygghetsboende enligt äldreboendedelegationens definition skulle medföra stora kostnader dels för att
berörd fastighet inte tidigare använts för boende, dels för att byggnaden
är i bristande skick. Sannolikt skulle kostnaden för ombyggnationen
medföra höga hyreskostnader och därmed en fara av att lediga bostäder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

skulle uppkomma. Ombyggnationskostnaden skulle även vara nära
kostnaden för nybyggnation.
Utifrån förslaget till yttrande föreslås att motionen avslås.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 270
Bus § 94

Dnr KS 004/2009

023

Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom
förskoleverksamheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Bus § 94
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Rektor Per-Erik Lindberg har lämnat en rapport per den 15 september 2009
om beläggningen och bemanningen i förskoleverksamheten utifrån beslutade
volymtimmar.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 271
Bus § 95

Dnr KS 178/2009

710

Utvärdering av volymtimmemodellen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera utvärderingen till
bildningsutskottet för kompletterande utredning.

Bus § 95
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen och tillför den till underlaget
för 2010 års budget.
******
ÄRENDET
Bildningsutskottet beslutade den 5 november 2008, § 77 att modellen
med volymtimmar i förskolan skulle utvärderas och att resultatet skulle
presenteras i tid för att kunna beaktas i budgetarbetet för år 2010.
Rektor Per-Erik Lindberg har lämnat en utvärdering daterad den
22 september 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 272

Dnr KS 004/2009

023

Utökning av tjänst som skolkurator
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan vad gäller år 2009 samt hänskjuter
beslut om utökad tjänst som skolkurator år 2010 till budgetberedningen.

ÄRENDET
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,
§ 146 om anställningsstopp. Anställningsstoppet avsåg samtliga
anställningar och avsteg skulle endast medges efter prövning av allmänna
utskottet. Vikariat uppgående till mellan 14 dagar och tre månader skulle
prövas av förvaltningschef med anmälningsplikt till allmänna utskottet
och timvikariat skulle prövas av personalansvarig med utgångspunkten
att timvikarier nyttjas med största möjliga restriktivitet.
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har inkommit med ansökan
daterad den 27 oktober 2009 om utökning av tjänst som skolkurator med
0,10 årsarbetare till och med den 16 juni 2010. Förslaget till utökning
föranleds av att individuella programmet inom gymnasieskolan etablerats
i kommunen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 273

Dnr KS 090/2009

041

Undantag från inköpsstopp, utredning om förskoleverksamheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ulf Hildings (m) yrkande.
Yrkande
Ulf Hilding (m) yrkar att ärendet återremitteras till bildningsförvaltningen med uppdraget att upprätta en handling innehållande
direktiv till arkitekten i enlighet med kommunstyrelsens beslut den
24 juni 2009, § 154 rörande utredning om förskoleverksamheten i
kommunen. Direktiven skall presenteras för allmänna utskottet.

ÄRENDET
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 om
att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av anläggningstillgångar, 41 inköp av anläggnings- och underhållsmaterial,
47 konsulttjänster med mera, 58 personalsociala kostnader med mera,
705 resekostnader, 71 representation, 72 annonser, reklam, information
(ej där beslut om avsteg från anställningsstoppet gjorts av allmänna
utskottet) samt 6xxxx övriga verksamhetskostnader. Där bindande avtal
finns (till exempel hyror, abonnemang, livsmedel etc) kan avsteg göras.
Administrativt beslutar allmänna utskottet om undantag från inköpsstoppet gällande kostnadsslag 40210-40290 inköp av inventarier och
maskiner, 41010-41490 inköp av anläggnings- och underhållsmaterial,
47xxx konsulttjänster, 58310 friskvård och fritidsverksamhet samt
71000-72xxx representation, annonser, reklam och information.
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer
presenterar vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009, § 115,
en skrivelse daterad den 29 april 2009 som angav de regler som avsågs
tillämpas för att upprätthålla inköpsstoppet. Vid detta tillfälle beslutade
kommunstyrelsen godkänna presenterade regler för att upprätthålla
inköpsstoppet.
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har inkommit med ansökan
om undantag från inköpsstoppet rörande inköp av konsulttjänst för
utredning av förslag till gemensam förskola i Kopparberg.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 274
Au § 168

Dnr KS 156/2009

106

Remiss, förslag till ny ägarmodell och nya styrformer för
Länstrafiken Örebro AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till remissyttrande.

ÄRENDET
Kommunchef Torbjörn Brännlund presenterar förslag till remissyttrande.
I förslaget till remissyttrande anförs bland annat att kommunen ser
positivt på att kollektivtrafikens utveckling i länet utreds men vissa
oklarheter finns i förslaget till ny ägarmodell och nya styrformer för
Länstrafiken Örebro AB.

Au § 168
Allmänna utskottets beslut
Uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund att utarbeta ett förslag
till yttrande. Förslaget presenteras vid kommunstyrelsens
sammanträde den 28 oktober 2010.
******
ÄRENDET
Länstrafiken Örebro AB har den 3 september 2009 inkommit med
remiss om ny ägarmodell och nya styrformer för Länstrafiken Örebro
AB. Bland annat önskas synpunkterna på förslagen till styrelsens
storlek, övergång till en ägare landstinget och skatteväxlingen mellan
kommuner och landsting.
Eventuella synpunkter skall vara Länstrafiken Örebro AB tillhanda
senast den 30 oktober 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20 (40)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (40)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 275
Au § 170

Dnr KS 177/2009

002

Delegation av beslut om antagande av anbud rörande olycksfallsförsäkring
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 170
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ge allmänna utskottet delegation att vid
sammanträde den 11 november 2009 ta beslut om antagande av
anbud för olycksfallsförsäkring från och med år 2010.
******
ÄRENDET
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med skrivelse daterad den
6 oktober 2009 i vilken anges att kommunen deltar tillsammans med
ett flertal övriga kommuner i länet i en upphandling av
olycksfallsförsäkring från och med år 2010. Beslut om antagande av
anbud måste ske under perioden 2-22 november 2009.
Kommunstyrelsen har under denna tidsperiod inte något
sammanträde, varför föreslås att allmänna utskottet ges delegation att
ta beslut i ärendet.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 276
Au § 174

Dnr KS 120/2009

106

Verksamhetsrapport, september 2009, Communicare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 174
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsrapporten.
******
ÄRENDET
Communicare är ett EU-projekt med deltagande av kommuner i sex län.
Avsikten med projektet är att finna försörjning för personer som är
arbetslösa.
Communicare har inkommit med verksamhetsrapport avseende
september månad 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 277
Su § 97

Dnr KS 004/2009

023

Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen och
betalningsansvarsdagar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.

Su § 97
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Enhetschef Suzanne Sillrén presenterar en rapport över beläggningen
inom äldreomsorgen under innevarande år samt en sammanställning över
betalningsansvarsdagar till och med den 6 oktober 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 278
Su § 98

Dnr KS 179/2009

700

Handläggningsrutiner för Lex Sarah
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.

Su § 98
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till handläggningsrutin för
utredning av Lex Sarah enligt SoL kap 14 § 2 alternativt LSS § 24 a.
******
ÄRENDET
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den
7 oktober 2009 i vilken presenteras förslag till handläggningsrutin
beträffande ärenden enligt Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) kap 14 § 2 och
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 24 a.
I skrivelsen föreslås sociala utskottet besluta att anta föreslagen
handläggningsrutin för utredning av Lex Sarah enligt SoL kap 14 § 2
alternativt LSS § 24 a.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 279
Su § 99

Dnr KS 164/2009

016

Socialförvaltningens handlingsplan för extraordinära händelser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till handlingsplan för
socialförvaltningen gällande extraordinära händelser, kommunstyrelsen
ges rätt att göra ändringar i planen som inte förändrar dess ändamål och
huvudsakliga struktur, till exempel närmare precisera mål och ansvar
samt att kommunledningskontoret ges rätt att göra formella och
redaktionella ändringar samt andra mindre ändringar, till exempel
hänvisa till ny lagstiftning och ändra checklistorna.

Su § 99
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa
föreliggande förslag till handlingsplan för socialförvaltningen gällande
extraordinära händelser, kommunstyrelsen ges rätt att göra ändringar i
planen som inte förändrar dess ändamål och huvudsakliga struktur, till
exempel närmare precisera mål och ansvar samt att kommunledningskontoret ges rätt att göra formella och redaktionella ändringar samt andra
mindre ändringar, till exempel hänvisa till ny lagstiftning och ändra
checklistorna.
******
ÄRENDET
Beredskapssamordnare Thomas Abrahamson har inkommit med förslag
till socialförvaltningens handlingsplan för extraordinära händelser.
Enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kap 2 § 1 skall det
finnas en plan för kommuners hantering av sådana händelser. Planen sätts
samman av delplaner: lednings- och informationsplaner samt
handlingsplaner för förvaltningarna. Krisledningsplan för krisledning och
krisinformation fastställdes i november förra året.
Föreliggande förslag till handlingsplan har utarbetats av beredskapssamordnaren i samarbete med socialchef, verksamhetschefer med flera.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Handlingsplanen, som har sin utgångspunkt i kommunens risk- och
sårbarhetsanalys, beskriver ansvarsförhållandena och organisatoriska
samband vid extraordinära händelser samt ger vägledning om hur sådana
skall hanteras.
I bilagd skrivelse daterad den 11 september 2009, föreslår beredskapssamordnare Thomas Abrahamsson kommunfullmäktige beslutar fastställa
föreliggande förslag till handlingsplan för socialförvaltningen gällande
extraordinära händelser, kommunstyrelsen ges rätt att göra ändringar i
planen som inte förändrar dess ändamål och huvudsakliga struktur, till
exempel närmare precisera mål och ansvar samt att kommunledningskontoret ges rätt att göra formella och redaktionella ändringar samt andra
mindre ändringar, till exempel hänvisa till ny lagstiftning och ändra
checklistorna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 280
Su § 100

Dnr KS 180/2009

805

Ansökan om ekonomiska medel, Brottsofferjouren Västra Bergslagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidrag beviljas Brottsofferjouren Västra
Bergslagen med 5 000 kronor. Vidare uppdras åt sociala utskottet att
utarbeta och presentera en plan över kommunens framtida samarbete med
Brottsofferjouren Västra Bergslagen.

Su § 100
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet förklarar sig positiv till ansökan men av ekonomiska
skäl hänskjuts ansökan till kommunstyrelsen med rekommendationen att
bidrag enligt ansökan beviljas.
******
ÄRENDET
Brottsofferjouren Västra Bergslagen har inkommit med ansökan om
ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet med 5 000 kronor.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 281
Su § 101

Dnr KS 181/2009

040

Avslutning av bankkonto
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga sociala utskottets ordförande
Ingemar Javinder och ekonomichef Bo Wallströmer att avsluta bankkontot
samt att medlen överförs till kommunens konto i banken. Vidare beslutas
att medlen bland annat skall användas för bidrag till Brottsofferjouren
Västra Bergslagen.

Su § 101
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga sociala utskottets ordförande
Ingemar Javinder och ekonomichef Bo Wallströmer att avsluta
bankkontot samt att medlen överförs till kommunens konto i banken med
den uttalade avsikten att de skall användas för välgörande ändamål inom
sociala verksamheter, exempelvis bidrag till Brottsofferjouren Västra
Bergslagen.
******
ÄRENDET
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder och ekonomichef
Bo Wallströmer har inkommit med en skrivelse daterad den
5 oktober 2009 av vilken framgår att Ljusnarsbergs kommuns
Handikappråd sedan mitten av 1990-talet innehar ett bankkonto.
Handikapprådet har numera medel avsatta direkt i driftbudget.
I anledning av detta föreslås i skrivelsen sociala utskottet besluta att
föreslå kommunstyrelsen bemyndiga sociala utskottets ordförande
Ingemar Javinder och ekonomichef Bo Wallströmer att avsluta
bankkontot samt att medlen överförs till kommunens konto i banken.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 282
Su § 113

Dnr KS 155/2009

730

Rapport angående begäran om redogörelse med anledning av klagomål
rörande anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen kap 14 § 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.

Su § 113
Sociala utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar avskriva ärendet som en Lex Sarah enligt
Socialtjänslagen kap 14 § 2 och behandlas som ett inkommet klagomål
samt att förslaget till åtgärdsplan från dåvarande tillförordnad socialchef
Ann-Britt Löfström antas.
*****
ÄRENDET
Länsstyrelsen Örebro län inkom den 9 september 2009 med begäran om
redogörelse med anledning av klagomål från personal i nattgruppen inom
äldreomsorgen gällande information rörande anmälningsskyldigheten
enligt Socialtjänslagen kap 14 § 2 (Lex Sarah). Redogörelsen skall bestå
av den utredning som genomförts i ärende där brukare känner sig kränkt
av personal. Vidare begärs protokollsutdrag som visar att nämnd eller
utskott tagit del av klagomålet.
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisade vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2009, § 234 muntligt
klagomålet och innehållet i den utredning som genomförts med anledning
av brukarens missnöje.
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar en rapport daterad den
13 oktober 2009 av vilken framgår att efter genomgång av föreliggande
handlingar i ärendet och kontakt med Länsstyrelsen Örebro län har
konstaterats att ärendet inte är att betrakta som en Lex Sarah då berörd
brukare har insatser enligt Lagen om assistansersättning (LASS) och
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagar vilka inte omfattas av Lex Sarah.
I anledning av detta föreslås att ärendet avskrivs som en Lex Sarah enligt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Socialtjänslagen kap 14 § 2 och ärendet behandlas som ett inkommet
klagomål och förslaget till åtgärdsplan från dåvarande tillförordnad
socialchef Ann-Britt Löfström tillstyrks.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 283

Dnr KS 090/2009

041

Ansökan om undantag från inköpsstopp, modul till dataprogram
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till allmänna utskottet.

ÄRENDET
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009,
§ 91 om att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av
anläggningstillgångar, 41 inköp av anläggnings- och underhållsmaterial,
47 konsulttjänster med mera, 58 personalsociala kostnader med mera,
705 resekostnader, 71 representation, 72 annonser, reklam, information (ej
där beslut om avsteg från anställningsstoppet gjorts av allmänna utskottet)
samt 6xxxx övriga verksamhetskostnader. Där bindande avtal finns (till
exempel hyror, abonnemang, livsmedel etc) kan avsteg göras.
Administrativt beslutar allmänna utskottet om undantag från inköpsstoppet
gällande kostnadsslag 40210-40290 inköp av inventarier och maskiner,
41010-41490 inköp av anläggnings- och underhållsmaterial,
47xxx konsulttjänster, 58310 friskvård och fritidsverksamhet samt
71000-72xxx representation, annonser, reklam och information.
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer
presenterar vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009,
§ 115, en skrivelse daterad den 29 april 2009 som angav de regler som
avsågs tillämpas för att upprätthålla inköpsstoppet. Vid detta tillfälle
beslutade kommunstyrelsen godkänna presenterade regler för att
upprätthålla inköpsstoppet.
Rektor Margareta Gustafsson har inkommit med en ansökan om
undantag från inköpsstoppet daterad den 15 oktober 2009 rörande inköp
av modul till dataprogrammet Extens för elevregistrering och utskrift av
betyg gällande individuella programmet inom gymnasieskolan.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 284
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.

ÄRENDET
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen
under perioden 2009-09-01—2009-09-30.
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden
2009-09-01—2009-09-30.
Anmälan av tagna beslut rörande förköpsärenden gällande fastigheter och
mark under perioden 2009-06-24—2009-10-12.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 285

Dnr KS 001/2009

101

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Delgivningar läggs till handlingarna.
******
Delgivningar

Dnr KS 031/2009

Justerandes sign.

Föreningen L&SEK

Protokoll, styrelsesammanträde den
27 augusti 2009.

Föreningen L&SEK

Protokoll, styrelsesammanträde den
21 september 2009.

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag

Protokoll, styrelsesammanträde den
15 september 2009.

Djäkens samfällighetsförening

Protokoll, styrelsesammanträde den
22 september 2009.

Tursam i bergslagen ekonomisk
förening

Protokoll, konstituerande
styrelsesammanträde den
2 september 2009.

Bergslagens Kommunalteknik

Protokoll, sammanträde i
direktionen den 11 september 2009.

Bergslagens Kommunalteknik

Protokoll, sammanträde i
direktionen den 9 oktober 2009.

Räddningsnämnden Västerbergslagen

Protokoll, sammanträde den
28 september 2009.

Bergslagens miljö- och byggnämnd

Protokoll, sammanträde den
9 september 2009.

Kanslisekreterare
Thomas Abrahamson

Bidrag för samlingslokaler 2009.

Opera på Skäret

Verksamhetsberättelse 2009.

Örebro läns landsting

Pressmeddelande, Liv, hälsa, ung
2009 presentteras vecka 43.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Stiftelsen Activa och
Samordningsförbundet i norra Örebro
län (T) (SOFINT)

Arbete med ansökan om ESF-medel
till rehabiliteringshjälp.

Hjärt- och Lungsjukas förening i
Ljusnarsberg

Tackkort för upplåtelse av mark
under markandshelgen.
Tackkort för blomma med anledning
av centrumombyggnationen.

Justerandes sign.

Sveriges Kommuner och Landsting

Remissyttrande, ”Den nya skollagen
– för kunskap, valfrihet och trygghet
(Ds 2009:25)”.

Sveriges Kommuner och Landsting

”Aktuellt från skola och förskola
2009”.

Skolverket

”Vad påverkar resultaten i svensk
grundskola? Sammanfattande
analys”.

Svensk Biblioteksförening

”Folkbiblioteken i Ljusnarsberg
2008 – lokala förutsättningar för
kunskapssamhället.

Svensk Biblioteksförening

”Fakta om bibliotek 2009”.

Ljusnarsbergs kommun

Protokoll fört vid MBL-förhandling
med Svenska Kommunalarbetareförbundet sektion 6 den
17 september 2009.

Ljusnarsbergs kommun

Protokoll fört vid MBL-förhandling
med Svenska Kommunalarbetareförbundet sektion 6 den
24 september 2009.

Ljusnarsbergs kommun

Protokoll fört vid MBL-förhandling
med Lärarförbundet 6 den
17 september 2009.

Ljusnarsbergs kommun

Protokoll fört vid MBL-förhandling
med Lärarförbundet 6 den
24 september 2009.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Dnr KS 060/2009

Justerandes sign.

2009-10-28

Kommunchef Torbjörn Brännlund och
socialchef Charlotte Dahlbom

Avsiktsförklaring avseende projekt
SAMS Europeiska socialfonden.

Örebro läns landsting, revisorerna och
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers

Revisionsrapporten
”Landstingsstyrelsens uppsikt över
samordningsförbunden i länet”.

Bergsstaten

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningsstillståndet
Högfors nr 100.

Länsstyrelsen Örebro län

Angående telestörningar i Örebro
län den 22 september 2009.

Brottsförebyggande rådet

”Apropå” Tidskrift nr 3 2009.

Handikappförbundens
samarbetsorganisation

”En ny FN-konvention som kommer
att göra skillnad…” Material från
projektet Agenda 50 – verktyg för
våra rättigheter – om förverkligandet
av FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

Örebro läns Luftvårdsförbund

Kallelse till extrastämma den
18 november 2009 med anledning
av beslut om förbundets upplösning.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons
stiftelse

Inbjudan, ”Från järnbruk till
hjärnkraft: Bergslagen i
globaliseringens tidevarv”
Engelsbergs bruk den
5 november 2009.

SG Access, Back Up Skylt & Dekor
AB och Synskadades Riksförbund

Inbjudan informationsträff,
”Tillgänglig information och
skyltning”, Scandic Hotel, Örebro
den 4 november 2009.

Posten

Förtydligande av om DHR (De
Handikappades
Riksförbund/Delaktighet
Handlingskraft Rörelsefrihet) och
utbyte av brevlådor.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Tillbakadragande av ansökan till
tjänsten som bildningschef.

Dnr KS 170/2009

Länsrätten i Örebro län

Dom i mål nr 1515-09 E.

Länsrätten i Örebro län

Dom i mål nr 1721-09 E

Länsrätten i Örebro län

Dom i mål nr 2100-09 E.

Communicare

Minnesanteckningar från möte i
styrgruppen den 14 september 2009.

Bergsstaten

Upphörande av undersökningstillstånd, Krokfors nr 2.

Ekonomichef Bo Wallströmer och
inköpare Britt-Marie Cassel

Prövning av direktupphandling,
Projekt Bergskraft Bergslagen.

Partnerskap Bergslagsbanan

Remissyttrande över trafikverkens
förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2010-2021,
arbetsmaterial.

Länsstyrelsen Örebro län

Information om möjligheten att söka
bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA).

Naturvårdsverket

Svenskt naturskydd 100 år.

Vägverket

Inbjudan till seminarium om
tillgänglighet för alla och enkelt
avhjälpta hinder.

Regionförbundet Örebro

Information gällande finansieringen
av Citybanan.

Fortum

Investeringsplan för år 2010 och
genomförda investeringar 2009,
avbrottsstatistik, försäljning av
fastbränslepanna och webbaserat
elsystem 2010

Statens Bostadskreditnämnd

Nyckeltal.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 286

Dnr KS 121/2009

041

Ekonomisk tertialrapport per den 31 augusti 2009,
Länstrafiken Örebro AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.

ÄRENDET
Länstrafiken Örebro AB har inkommit med ekonomisk tertialrapport per
den 31 augusti 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-28

Ks § 287

Dnr KS 184/2009

020

Höjd kostnad för motorvärmare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
21 oktober 2009 i vilken anges att nuvarande löneavdrag för
tillhandahållande av el till personalens bilar en längre tid varit 120 kronor
per månad. I anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta att
höja det månatliga löneavdraget för eluttag till motor- och kupévärmare
till 180 kronor exklusive moms samt att uppdra till fastighetsförvaltaren
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att presentera kostnadsberäkning för
installation av timersystem till befintliga elstolpar.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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020

Höjd kostnad för personalkaffe
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
21 oktober 2009 i vilken anges att tillhandahållandet av kaffe till
personalen skall vara självfinansierat och för närvarande sker detta via ett
löneavdrag med 40 kronor per månad exklusive moms. För att uppnå
självfinansiering krävs en justering av löneavdraget. I anledning av detta
föreslås kommunstyrelsen besluta att höja det månatliga avdraget för
personalen gällande kaffe till 50 kronor exklusive moms.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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023

Information om tillsättning av tjänsten som bildningschef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inleda en ny rekryteringsprocess
gällande tjänsten som bildningschef.

ÄRENDET
Kommunchef Torbjörn Brännlund informerar om utvecklingen rörande
tillsättning av tjänsten som bildningschef. Kommunstyrelsen beslutade
vid sammanträde den 23 september 2009, § 253 att tjänsten skulle
erbjudas
och om denne tackade nej,
. Båda dessa har tackat nej till tjänsten som
bildningschef.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40 (40)

