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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30–12.00

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Gert Stark (S)
Ulla Kalander-Karlsson (S)
Pirjo Nilsson (S)
Astrid Dahl (V)
Hans Hedborg (C)
Andreas Alexandre (C), tjänstgörande ersättare
Ulf Hilding (M)
Anna-Marina Martinsson (KFL)
Ralf Nielsen (KFL)

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Tommy Larserö, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Anders Nordlund, bildningschef
, Brottsofferjouren § 78
, Brottsofferjouren § 78
, Brottsofferjouren § 78

Utses att justera

Gert Stark

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2010-05-04

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Anders Andersson
Ordförande

Paragrafer:

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Gert Stark
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-04-28

Datum för
anslags uppsättning

2010-05-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2010-05-28

78–103

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 78
Information, Brottsofferjouren
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet
, samtliga från
Brottsofferjouren, informerar om deras verksamhet.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 79
Au § 59
Su § 56
Bus § 24

Dnr KS 014/2010

042

Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anmoda utskott och förvaltningar att
ombesörja att de ekonomiska resultaten år 2010 befinner sig inom
budgeterad ekonomisk ram, att godkänna rapporten och att denna delges
kommunfullmäktige.

Ärendet
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en fördjupad ekonomisk
rapport per den 31 mars 2010 samt en prognos gällande år 2010.

Au § 59
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar att resultatprognos per den
31 mars 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
verksamheterna inom allmänna utskottet för år 2010 med 91 000
kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande
prognos netto för år 2010.
Ansvar

Kommunchef (101-102)
Ekonomichef (110-111)
Utvecklingssekreterare (120)
Projektledare Bergskraft (121)
Kommunsekreterare (122)
Kostchef (140)
Rektor Lärcentrum/Komvux (160)
Summa
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Netto,
prognos/budget,
tkr
- 343
140
0
0
102
10
0
- 91

3 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN

4 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Följande ekonomiskt utfall, med riktpunkten 25,0 procent, kan noteras per
den 31 mars 2010:
Ansvar

101-102
110-111
120
121
122
140
160
Summa

Netto (tkr)
Utfall
2010
4 956
4 752
204
2 530
409
2 048
1 408
16 306

Periodbudget
4 478
8 902
279
- 21
710
342
898
15 587

Avvikelse
mot
periodbudget
- 478
4 150
75
- 2 551
301
- 1 706
- 510
- 719

Budget
2010
18 312
35 889
1 114
0
2 898
1 622
3 745
63 581

%

27,1
13,2
18,3
0,0
14,1
126,2
37,6
25,6

Inom ansvar 101-102 Kommunchef beror befarat underskott på
personalomsättning som medför kostnader samt justering av
lönenivåer. Hyra och elkostnader för kommunkontoret är högre än
budgeterat.
Beräknat överskott på ansvar 110-111 Ekonomichef kan härledas till
att endast 75 procent av kommunstyrelsens disponibla medel
förväntas användas. Osäkerhet råder vad gäller kostnaderna för
installation av brandskydd i enlighet med försäljningen av
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB) samt utfallet av årets
lönerörelse.
Ansvar 120 Utvecklingssekreterare beräknar ingen avvikelse från
budget. Avtalet rörande turistbyrån löper ut under året med möjlighet
att nyttja ett optionsår.
Ansvar 121 Projektledare Bergskraft beräknar ingen avvikelse från
budget under året. Förlängning av projektet är aktuellt.
Överskott på ansvar 122 Kommunsekreterare beror bland annat på att
inga beredningar skall tillsättas under året enligt kommunfullmäktigebeslut. Överförmyndarverksamheten beräknas ge ett underskott i
förhållande till budget
På grund av chefsbyte för ansvar 160 Rektor Lärcentrum/Komvux har
ingen budgetprognos upprättats.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Likviditeten för kommunen var den 12 mars 2010 21,6 miljoner
kronor, därutöver fanns 31 miljoner kronor placerade i diverse
obligationer.

Su § 56
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sociala utskottet beslutar
Sociala utskottet beslutar uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom att initiera
en uppföljning av lönesystemet samt att en presentation av denna uppföljning
skall redovisas för sociala utskottet.

Ärendet
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den
31 mars 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2010 med 2 096 000 kronor. Fördelat på ekonomiska
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2010.
Ansvar

Socialchef (410)
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420)
Enhetschef, Äldre- och handikappomsorg och LSS (430)
Enhetschef, Äldreomsorg (440)
Enhetschef, Äldreomsorg (450)
Enhetschef Äldreomsorg Koppargården (460)
Enhetschef Sjuksköterskor (470)
Enhetschef Rehab (480)
Summa

Netto,
prognos/budget,
tkr
0
0
- 1 192
0
- 1 904
0
500
500
- 2 096

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 25,0 procent, kan noteras per
den 31 mars 2010:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Summa

Netto
(tkr)
Utfall
2010
1 479
2 944
4 505
2 623
4 776
5 299
1 169
550
23 345

Periodbudget
1 601
3 110
3 907
2 818
4 301
5 103
1 349
842
23 031

Avvikelse
mot
periodbudget
122
165
- 598
195
- 476
- 196
180
292
- 315

Budget
2010
6 611
12 620
15 626
11 271
17 202
20 412
5 397
3 367
92 506

%

22,4
23,3
28,8
23,3
27,8
26,0
21,7
16,3
25,2

Inom ansvar 410 Socialchef har stimulansmedel med 1 293 tkr ännu inte
tagits i anspråk fullt ut. Perioden visar ett överskott för färdtjänst med
60 tkr.
Inom ansvar 420 Individ- och familjeomsorgen har försörjningsstödet
minskat med 99 tkr jämfört med samma period år 2009. Kostnader för
institutionsvård barn och ungdom/familjehem visar ett överskott på
306 tkr.
Ansvar 430 LSS och handikappomsorg belastas med 236 tkr i kostnad till
Försäkringskassan avseende december 2009. Intäkter från Försäkringskassan
med 300 tkr samt för hyror mars för gruppboenden har ännu inte inkommit.
Kostnader för placering i externt boende redovisar minus 170 tkr för
perioden. Gruppboendena Kata och Bergsmansvägen uppvisar underskott på
grund av ökade personalkostnader vilka genererats av ökat behov bland de
boende. Vidare presenteras resultatet av genomförd enkätundersökning
rörande bemötandet inom verksamheten.
Periodens överskott för ansvar 440 Solgården beror på ännu ej betalda
kostnader för matservice.
Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen uppvisar ett underskott som beror
på personalkostnader utöver budget motsvarande cirka två miljoner kronor
per helår. Kostnader för vikarier och sjuklöner är höga under perioden.
Beträffande ansvar 460 Koppargården har antalet platser successivt anpassats
till budgeterat antal.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Överskottet inom ansvar 470 Sjuksköterskor beror på större
personalminskning än budgeterat samt att stimulansmedel ej använts.
Överskottet inom ansvar 480 Rehab beror på minskad bemanning.

Bus § 24
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet uppdrar åt bildningschef Anders Nordlund undersöka
antalet barn och elever i kommunen vilka är i verksamhet med annan
huvudman än kommunen. Undersökningens resultat skall presenteras vid
bildningsutskottets sammanträde den 11 maj 2010.

Ärendet
Bildningschef Anders Nordlund rapporterar att resultatprognosen per den
31 mars 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2010 med 809 000 kronor. Beträffande skolskjuts finns
en kostnad bokförd 2010 på 400 000 kronor som avser år 2009. Kostnaden
för barn och elever i verksamheter med annan huvudman än kommunen
beräknas medföra ett underskott 2010 i förhållande till budget med cirka
471 000 kronor.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 80
Au § 60

Dnr KS 055/2010

042

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

Au § 60
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 7 april 2010
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden
1 januari-31 mars 2010. Rapporten avser såväl förvaltningslokaler
som övriga lokaler.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 81

Dnr KS 117/2010

042

Verksamhetsuppföljning per den 28 februari 2010,
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen.

Ärendet
Vid direktionens i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) sammanträde
den 26 mars 2010, § 12 presenterades en verksamhetsuppföljning per den
28 februari 2010. Verksamhetsrapporten innehåller bland annat en
prognos för året 2010 som visar på ett underskott med 2 500 000 kronor.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 82

Dnr KS 118/2010

041

Budgetförslag gällande åren 2011-2013, Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna budgetförslaget till
budgetberedningen.

Ärendet
Vid direktionens i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) sammanträde
den 26 mars 2010, § 11 presenterades ett förslag till budgetram/verksamhetsplan för åren 2011-2013.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 83
Au § 61

Dnr KS 107/2010

045

Kapitalförstärkning i Kommuninvest – förlagslån till föreningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•
•
•

att Ljusnarsbergs kommun tecknar sig för hela pro-ratabeloppet, 800 000 kronor,
att Ljusnarsbergs kommun tecknar sig för ytterligare högst
3,2 miljoner kronor eller det belopp som kommunen kan
komma att erbjudas, dock högst 3,2 miljoner kronor, samt
att Ljusnarsbergs kommun därmed accepterar villkoren i det
30-åriga förlagslånet till Kommuninvest Ekonomisk Förening.

Au § 61
Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad
den 8 april 2010 i vilken anges att Kommuninvest är i behov av att
öka sin kapitalbas och har beslutat att denna kapitalförstärkning skall
ske genom ett riktat förlagslån på 1,0 miljarder kronor till
medlemmarna. Lånet har en löptid på 30 år.
Ljusnarsbergs kommun har rätt att teckna sig för ett förlagslån
på 800 000 kronor (pro-rata-beloppet). Räntan överstiger
medlemmarnas normala upplåningskostnader motsvarande 0,5
procentenheter över räntan på ett tioårigt lån med rörlig ränta.
Väljer medlemmar att ej teckna sig för att delta i förlagslånet eller
deltager med en lägre summa än vad medlemmen har rätt till, får
andra kommuner teckna sig för högre belopp än vad deras andel ger
rätt till. Räntan för övertecknad del är två procentenheter högre än för
den del som avser pro-rata-beloppet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelsen allmänna utskottet
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
•
•
•

att Ljusnarsbergs kommun tecknar sig för hela pro-ratabeloppet, 800 000 kronor,
att Ljusnarsbergs kommun tecknar sig för ytterligare högst
3,2 miljoner kronor eller det belopp som kommunen kan
komma att erbjudas, dock högst 3,2 miljoner kronor, samt
att Ljusnarsbergs kommun därmed accepterar villkoren i det
30-åriga förlagslånet till Kommuninvest Ekonomisk Förening.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 84
Au § 62

Dnr KS 026/2009

735

Kompletterande köp/avyttring av Annexet (före detta Ängen)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

•
•
•

•

att uppdra till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening
Ljusnarsbergs äldrebostäder besluta om att köpa hela
fastigheten Heden 6:69 av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
(LFAB) för 17 750 000 kronor,
att uppdra till LFAB att sälja hela fastigheten Heden 6:69 till
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs
äldrebostäder,
att LFAB amorterar av sin låneskuld med ytterligare
1 750 000 kronor, utöver tidigare beslut, när tillfälle ges samt
att uppdra åt Ljusnarsbergs kommuns ekonomichef upprätta
erforderliga lånehandlingar gentemot Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder
med marknadsmässiga villkor, samt
att kommunen lånar ut erforderligt belopp till Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder.

Au § 62
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt
föreliggande förslag samt att kommunen lånar ut erforderligt belopp
till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs
äldrebostäder.

Ärendet
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad
den 15 februari 2010 i vilken framförs att i kommunfullmäktiges
beslut vid sammanträde den 17 december 2009, § 118 om strategiska
åtgärder avseende äldreomsorgens framtida organisation och
lokalisering, utgjorde bildandet av Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder en del. En följd av
detta var att det beslutades att samtliga äldrebostäder skulle köpas av
föreningen från Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB).
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

En av de fastigheter som hyresrättsföreningen skulle köpa av LFAB
var Heden 6:69, det vill säga äldreboendena Solgården och Heden.
Det på denna fastighet belägna annexet, före detta Ängen, skulle
enligt beslutet undantas från försäljningen.
När processen inletts med fastighetsöverlåtelserna har det uppdagats
praktiska problem med att undanta annexet från försäljningen.
I anledning av vad som framförs ovan, föreslås i skrivelsen
kommunfullmäktige besluta
•

•
•
•

att uppdra till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening
Ljusnarsbergs äldrebostäder besluta om att köpa hela
fastigheten Heden 6:69 av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
(LFAB) för 17 750 000 kronor,
att uppdra till LFAB att sälja hela fastigheten Heden 6:69 till
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs
äldrebostäder,
att LFAB amorterar av sin låneskuld med ytterligare
1 750 000 kronor, utöver tidigare beslut, när tillfälle ges samt
att uppdra åt Ljusnarsbergs kommuns ekonomichef upprätta
erforderliga lånehandlingar gentemot Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder
med marknadsmässiga villkor.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 85
Au § 63

Dnr KS 111/2010

002

Undertecknande av handlingar, så kallad firmateckning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Au § 63
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående tjänsteinnehavare och
förtroendevalda bemyndigas att underteckna handlingar och avtal, så kallad
firmateckning:
1. Ärenden avseende likvidtransaktioner för kommunen,
kommunstyrelsen eller annan kommunal förvaltning, d v s
utkvittering av innestående medel på bank och postgiro,
utfärdande av betalningsorder från bank och postgiro samt
kvittering och överlåtelse av övriga förekommande
värdehandlingar.
2. Ärende avseende finansförvaltning, d v s låne-, skuld- och
borgens-förbindelser samt ansökan om
betalningsföreläggande/lagsökning och begäran om utmätning.
3. Övriga ärenden tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde
såsom förvärv och försäljning av fast egendom, avtal mm.
a) Ärenden avseende likvidtransaktioner, tecknas var för sig av
ekonomiassistent Britt-Marie Alfredéen, eller ekonom
Inger Sundblad med kontrasignation av ekonomichef
Bo Wallströmer eller kommunchef Tommy Larserö.
b) Ärenden avseende finansförvaltning tecknas av
kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med vice
ordförande Ingemar Javinder som ersättare och med
kontrasignation av antingen ekonomichef Bo Wallströmer eller
kommunchef Tommy Larserö.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

c) Övriga handlingar tillhörande kommunstyrelsens
förvaltningsområde tecknas av kommunstyrelsens ordförande
Ewa-Leena Johansson med vice ordförande Ingemar Javinder som
ersättare och med kontrasignation av antingen kommunchef
Tommy Larserö eller kommunsekreterare Anders Andersson.

Ärendet
Kommunstyrelsen bemyndigade vid sammanträde den
23 september 2009, § 230 tjänstemän och förtroendevalda att
underteckna handlingar och avtal, så kallad firmateckning.
På grund av anställning av kommunchef Tommy Larserö föreslår
ekonomichef Bo Wallströmer i en skrivelse daterad den 7 april 2010
kommunstyrelsen besluta om reviderad firmateckning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 86
Au § 64

Dnr KS 112/2010

610

Bidrag till enskild verksamhet inom bildningsområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 64
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad
den 8 april 2010 rörande ersättning till enskild verksamhet inom
bildningsområdet. I skrivelsen anges att Skollagen ändrats
beträffande bidrag till enskild verksamhet av förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola (SFS 2009: 670-671). Ändringarna trädde i kraft
den 1 juli 2009.
Utifrån förarbetena till den nya lagstiftningen, Sveriges Kommuners
och Landstings (SKL) cirkulär 09:41, direktkontakter med SKLs
sakkunniga och diskussioner med enskild verksamhet som berörs, har
bidragsnivåerna för 2010 framräknats enligt till skrivelsen bilagt
material.
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen
besluta
•
•
•

att fastställa bidragen till enskild verksamhet avseende 2010
enligt till skrivelsen bifogat material,
att uppdra till ekonomichef Bo Wallströmer och
kommunsekreterare Anders Andersson utarbeta riktlinjer för
kommunens tillämpning av lagstiftningen samt
att nämnda tjänstemän nogsamt följer händelseutvecklingen
avseende prejudicerande domar inom området när riktlinjerna
utformas.

_________
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 87
Au § 65

Dnr KS 124/2010

190

Förslag om gemensam överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 65
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta ett inriktningsbeslut om att en
gemensam överförmyndarnämnd skall bildas tillsammans med
Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner. Vidare beslutas att
uppdra åt kommunchef Tommy Larserö att tillsammans med övriga
kommunchefer i berörda kommuner utarbeta ett konkret förslag till
hur en gemensam överförmyndarverksamhet skall organiseras.

Ärendet
Kommunerna i norra Örebro län (KNÖL), Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora, har uppdragit åt före detta kommunchef
Torbjörn Brännlund att utarbeta ett förslag till gemensam
överförmyndar-verksamhet.
Förslag har inkommit om gemensam överförmyndarverksamhet i
form av en gemensam överförmyndarnämnd med fyra ledamöter och
fyra ersättare, en ledamot och ersättare per kommun.
Överförmyndarnämnden och dess administration placeras i
Ljusnarsbergs kommun.
Överförmyndarnämndens uppgifter skulle vara
•

•

Justerandes sign.

att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter
som finns i lag eller förordning, mål och riktlinjer som finns i
fastställd budget eller andra dokument för nämnden samt
bestämmelser i fastställt reglemente,
att lämna förslag till budget till kommunfullmäktige i
värdkomunen inom den tid och de ramar som har lämnats
(närmare bestämmelser om hantering av budgetfrågor regleras
i upprättat avtal mellan inblandande kommuner),

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

•
•
•

att redovisa uppföljning av mål, ekonomiskt utfall och resultat
av övrig verksamhet,
att utveckla verksamheten så att den genomförs på ett effektivt
och i övrigt tillfredställande sätt samt
att i övrigt fullgöra de uppdrag som av behörigt organ har
överlämnats till nämnden.

Överförmyndarnämnden skall
•
•
•

själv eller genom ombud föra kommunernas talan i mål eller
ärenden inom nämndens verksamhetsområde,
vara personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (PUL)
inom nämndens verksamhetsområde samt
ansvara för diarium och arkiv i den mån inte arkivet
överlämnas till respektive kommunstyrelses arkiv.

För handläggning av överförmyndarnämndens ärenden anställer
Ljusnarsbergs kommun två handläggare med akademisk bakgrund.
Dessa förstärks med administrativt stöd i form av 25 procents tjänst
av en heltid som tas från befintlig organisation. Organisatoriskt
placeras handläggarna under kansliavdelningen.
Kostnaden för överförmyndarnämnden och dess administration
beräknas till 998 000 kronor per år.
Den nya organiseringen av överförmyndarverksamheten föreslås
träda i kraft från och med den 1 januari 2011.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 88
Au § 66

Dnr KS 091/2010

212

Önskemål om svar från kommunstyrelsen på Bergslagens bygg- och
miljöförvaltnings idépresentation vid KNÖL-ks
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 66
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen är positiv till den
presenterade idéskissen över hur ett kommande översiktsplanearbete i
KNÖL-kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
Hällerfors skall läggas upp. Beslutet tas under förutsättning att
idéskissen håller sig inom rimlig ekonomisk ram.

Ärendet
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) har inkommit med
skrivelse daterad den 24 mars 2010 rörande kommande översiktsplanearbete. Vid möte med kommunstyrelseledamöter i
KNÖL-kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
den 16 mars 2010 presenterades en idéskiss över hur ett kommande
översiktsplanearbete i KNÖL-kommunerna skulle kunna läggas upp.
Idén innehåller ett effektivt och modernt arbetssätt för att möjliggöra
en parallell och samtidig planprocess. Målsättningen är att för var och
en av kommunerna ta fram en aktuell översiktsplan med de
fördjupningar som respektive kommun behöver och/eller önskar.
BMB önskar svar från KNÖL-kommunernas kommunstyrelser
angående huruvida BMB får mandat att påbörja arbetet enligt de
riktlinjer som idépresentationen anger.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 89
Au § 67

Dnr KS 083/2010

315

Införande av parkeringsskiva
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 67
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att, med hänvisning till att det inte saknas
parkeringsplatser i tätorten Kopparberg, förklara sig inte dela
Bergslagens miljö- och byggnämnds uppfattning att parkeringsskiva
skall införas i Kopparbergs tätort.

Ärendet
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den
10 mars 2010, § 20 planera för att från och med den 1 juli 2010 införa
parkeringsskiva i tätorterna Hällefors, Lindesberg och Kopparberg
samt att låta kommunstyrelserna i samverkanskommunerna yttra sig
över ett sådant införande med svar till Bergslagens miljö- och
byggnämnd senast den 7 juni 2010.
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 6 april 2010 i vilken kommunstyrelsen föreslås besluta
att, med hänvisning till att det inte saknas parkeringsplatser i tätorten
Kopparberg, avslå förslaget att parkeringsskiva införs i Kopparbergs
tätort.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 90
Au § 68

Dnr KS 083/2010

315

Införande av differentierad felparkeringsavgift
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
allmänna utskottets förslag, det vill säga differentierade
felparkeringsavgifter enligt följande:
Parkerat för länge eller på förbud att parkera
Parkerat på förbud att stanna och handikapparkering

400 kronor
600 kronor

Au § 68
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
differentierade felparkeringsavgifter enligt föreliggande förslag med
ändringen att felparkeringsavgiften för glömd parkeringsskiva eller
motsvarande utgår.

Ärendet
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den
10 februari 2010, § 7 att till respektive samverkanskommun föreslå
att parkeringsavgifterna förändras enligt följande
Glömt parkeringsskiva eller motsvarande
Parkerat för länge eller på förbud att parkera
Parkerat på förbud att stanna och handikapparkering

200 kronor
400 kronor
600 kronor

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 6 april 2010 i vilken kommunstyrelsen föreslås besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta om differentierade felparkeringsavgifter enligt föreliggande förslag med ändringen att felparkeringsavgiften för glömd parkeringsskiva eller motsvarande utgår.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 91
Bus § 26

Dnr KS 094/2010

617

Äskande om tilläggsanslag för undervisning av enskilda elever i särskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen betraktar ärendet som ett informationsärende med
hänvisning till att de förutsätter att verksamheten organiserar undervisningen
för berörda elever inom befintlig ekonomisk budgetram.

Bus § 26
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag samt organisering av
skolgången för berörda elever genom att eleverna erhåller undervisning i en
liten undervisningsgrupp på Garhytteskolan i Kopparberg. Vidare att
utvärdering och omprövning av ovanstående beslut genomförs våren 2011.
Slutligen att undantag från anställningsstopp beviljas gällande 1,0 årsarbetare
lärare för att möjliggöra undervisning enligt ovan.

Bildningsutskottet beslutar
Bildningsutskottet uppdrar åt bildningschef Anders Nordlund att undersöka
alternativ organisation för undervisning av kommunens särskoleelever.

Ärendet
Rektor Kent Liljendahl har inkommit med äskande daterat den 26 mars 2010
om tilläggsanslag rörande undervisning för särskoleelever. Av äskandet
framgår att från och med höstterminen 2010 måste två elever erbjudas
individuellt anpassade studier enligt särskolans kursplan. Detta kan ske
utifrån ett av följande två alternativ:
Alternativ 1: Eleverna erhåller undervisning i särskoleklass vid
Kristinaskolan i Lindesberg.
Alternativ 2: Eleverna erhåller undervisning i en liten undervisnings-grupp
på Garhytteskolan i Kopparberg.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Beräknad kostnad för alternativ 1 höstterminen 2010 är 388 440 kronor och
för alternativ 2 267 640 kronor.
Vårdnadshavare till eleverna förordar alternativ 2.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 92
Bus § 29

Dnr KS 038/2010

720

Uppföljning av förskolebeläggning och personalbemanning inom
förskoleverksamheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Ärendet
Bildningschef Anders Nordlund har lämnat en rapport per den
15 mars 2010 om beläggningen och bemanningen i förskoleverksamheten
utifrån beslutade volymtimmar.

Bus § 29
Bildningsutskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Vid dagens sammanträde föreligger ingen uppföljning av förskolebeläggning
och bemanning per den 15 mars 2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 93
Su § 70

Dnr KS 041/2010

754

Uppföljning av utbetalt försörjningsstöd 2009-2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.

Su § 70
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med uppföljning av utbetalt
försörjningsstöd under perioden januari 2009 till och med mars 2010..
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26 (44)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 94
Su § 71

Dnr 048/2010

739

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

Su § 71
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet
Enhetschef Lena Sköld presenterar en rapport över beläggningen inom
äldreomsorgen under år 2009 och 2010 till och med den 6 april 2010 samt en
sammanställning över betalningsansvarsdagar till och med den
6 april 2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 95
Su § 72

Dnr KS 045/2010

732

Uppföljning av hemtjänsten och äldreboendet Treskillingen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.

Su § 72
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen.

Ärendet
Biståndshandläggare Carina Gyllstrand presenterar en uppföljning av
resursfördelningen inom hemtjänst och äldreboendet Treskillingen under
mars månad 2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 96
Su §§ 60-63

Dnr KS 196/2008

770

Redovisning till Statistiska centralbyrån av 2009 års stimulansmedel för
äldre
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 21 april 2010 i vilken kommunstyrelsen föreslås godkänna
redovisningen.

Su § 60
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Ärendet
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 8 februari 2007, § 11
ställa sig bakom ett rehabiliteringsprojekt för vilket kommunen erhållit
stimulansmedel med 408 000 kronor från Socialstyrelsen. Projektet avsåg
bland annat att skapa en rehabiliteringskedja inom kommunen och
tillsammans med landstinget skapa rutiner för bättre rehabiliteringsplaner
i samarbete med sjukhuset, införa rehabiliterande synsätt bland personal i
hemtjänsten, korttidsboende och dagrehab, införa ”hemrehabilitering” i
kommunen, öka samverkan mellan berörda enheter angående
rehabilitering samt få personal att uppmärksamma rehabiliteringsbehov
hos brukare. Ärendet behandlades vid sociala utskottets sammanträde den
8 mars 2007, § 17 och kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den
28 mars 2007, § 53 ställa sig bakom projektet.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Gunilla Andersson delgav
sociala utskottet en rapport om projektets utveckling vid sammanträde
den 3 maj 2007, § 28.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 maj 2007, § 78
ställa sig bakom ett utvidgat projekt med stegvis utbildning av personal
inom hemtjänsten.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Projektansvarig Marianne Eklöv lämnade rapport rörande projektet vid
sociala utskottets sammanträde den 8 november 2007, § 73.
Redovisning av 2006 års stimulansmedel lämnades av MAR
Gunilla Andersson och antogs för överlämnande till Socialstyrelsen av
sociala utskottet vid sammanträde den 7 februari 2008, § 7. Delredovisning
av 2007 års stimulansmedel lämnades vid samma sammanträde i sociala
utskottet § 8. En sammanfattande rapport lämnades vid sammanträdet § 9.
MAR Gunilla Andersson redovisade en rapport om kommande arbete om
förebyggande hembesök inom äldrevården samt en rapport om projektets
arbete 2006-2007 och en redovisning av genomförd enkätundersökning
bland personalen inom hemtjänsten och dagrehabiliteringen vid
kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2008, § 197.
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 mars 2009, § 34 om
insändande av ansökan om stimulansmedel för år 2009 till Social-styrelsen.
MAR Gunilla Andersson redovisade en genomförd enkätundersökning bland
brukarna rörande deras synpunkter angående hemrehabilitering vid
kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2009, § 103. Kommunstyrelsen
godkände redovisningen vid detta tillfälle.
Socialchef Charlotte Dahlbom inkom med skrivelse daterad den
13 oktober 2009 med förslag till användning av statsbidrag för anhörigstöd
och kvarvarande stimulansmedel 2009 avseende utveckling av det sociala
innehållet. Riksdagen beslutade den 13 maj 2009 att ett lagstadgat stöd till
anhöriga skulle införas från och med den 1 juli 2009. För detta skulle
kommunerna kompenseras ekonomiskt, innebärande för Ljusnarsbergs
kommun ett riktat statsbidrag med 258 000 kronor. Därtill hade kommunen
erhållit stimulansmedel enligt följande:
Projektledning
Rehabilitering
Demensvård
Förebyggande hembesök
Sociala innehållet
Summa

125 000 kronor
185 000 kronor
69 000 kronor
270 000 kronor
240 000 kronor
889 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 december 2009,
§ 305 att statsbidraget till anhörighetsstöd används för 0,25 procent
årsarbetare som anhörigkonsulent med uppdrag att, under en styrgrupp,
samordna och utveckla formerna för anhörigstöd samt i samverkan med
frivilligorganisationerna utveckla det sociala innehållet i form av

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

mötesplatser, träffpunkter och andra aktiviteter. Vidare att
kommunstyrelsen beslutar att projektledningsdelen av stimulansmedlen
används för att arbeta vidare med att bygga upp ett
kvalitetssäkringssystem för dokumentation och egenkontroll i både
handläggning och verkställighet som uppfyller de krav på redovisning
som nationellt kommer att ställas på kommunen.
MAR Gunilla Andersson inkom den 6 april 2010 med redovisning av hur
stimulansmedlen har använts under 2009. Redovisningen har insänts till
Statistiska centralbyrån.

Su § 61
Uppföljning av kost- och nutritionsprojekt
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen för
kännedom.

Ärendet
Kommunen har erhållit stimulansbidrag inom äldreomsorgen enligt vad som
anges i § 60. Dessa stimulansmedel har bland annat använts för ett kost- och
nutritionsprojekt.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson inkom den
6 april 2010 med en uppföljning av vad som genomförts i projektet under
2009.

Su § 62
Uppföljning av projekt rörande förebyggande hembesök
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen för
kännedom.

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ärendet
Kommunen har erhållit stimulansbidrag inom äldreomsorgen enligt vad som
anges i § 60. Dessa stimulansmedel har bland annat använts för ett projekt
rörande förebyggande hembesök.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson inkom den
6 april 2010 med en uppföljning av vad som genomförts i projektet under
2009.

Su § 63
Uppföljning av rehabiliteringsprojekt
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen för
kännedom.

Ärendet
Kommunen har erhållit stimulansbidrag inom äldreomsorgen enligt vad som
anges i § 60. Dessa stimulansmedel har bland annat använts för ett
rehabiliteringsprojekt.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson inkom den
6 april 2010 med en uppföljning av vad som genomförts i projektet under
2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 97
Su § 65

Dnr KS 196/2008

770

Ändring av ansökan om rehabiliteringsutbildning
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.

Su § 65
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om ändring av nyttjandet av stimulansmedel
enligt ansökan.

Ärendet
Kommunen har erhållit stimulansbidrag inom äldreomsorgen enligt vad som
anges i § 60. Dessa stimulansmedel var 2009 bland annat planerade att
användas för ett rehabiliteringsprojekt bestående av utbildning i
strokerehabilitering.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson inkom den
6 april 2010 med en skrivelse i vilken anges att strokerehabiliteringsutbildningen inte kan genomföras på grund av ombyggnation av lokaler.
I anledning av detta ansöks om att nyttja 2009 års stimulansmedel till att
utveckla hemrehabiliteringen samt fortsatt arbete med fallprevention.
_________

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 98
Su § 79

Dnr KS 080/2010

106

Synpunkter på överenskommelse avseende drogfri trafik,
Länsstyrelsen i Örebro län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till överenskommelse
mellan samverkansparterna Örebro läns landsting, Polismyndigheten i
Örebro län, Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen i Örebro län,
Kriminalvårdens frivård, Trafikverket och kommunerna i Örebro län.

Ärendet
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med förslag till skrivelse daterad
den 21 april 2010 gällande förslag till överenskommelsen avseende drogfri
trafik. I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta anta föreliggande
förslag till överenskommelse mellan samverkansparterna Örebro läns
landsting, Polismyndigheten i Örebro län, Regionförbundet Örebro,
Länsstyrelsen i Örebro län, Kriminalvårdens frivård, Trafikverket och
kommunerna i Örebro län.

Su § 79
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avge synpunkter enligt föreliggande
förslag samt förklara sig villiga till att anta förslaget till överenskommelse.

Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom att
upprätta förslag till synpunkter. Förslaget skall representeras vid
kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2010.

Ärendet
Länsstyrelsen i Örebro har den 22 mars 2010 inkommit med förslag till
överenskommelse avseende Örebro län för en drogfri trafik. Syftet med
Örebro län för en drogfri trafik är att
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

•
•
•
•

förbättra trafiksäkerheten genom att minska antalet alkohol- och/eller
drogpåverkade förare,
erbjuda dem som misstänks för rattfylleri, drograttfylleri och ringa
narkotikabrott snabb och effektiv vård så att antalet återfall minskas,
förebygga brott genom att via vårderbjudande öka missbrukares
möjlighet att bryta med sitt kriminella beteende samt
utveckla bra och effektiva samarbetsformer mellan de medverkande
myndigheterna/organisationerna.

Överenskommelsen avser samverkansparterna Örebro läns landsting,
Polismyndigheten i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen
Örebro län, kriminalvårdens frivård, Vägverket (Trafikverket) och
kommunerna i Örebro län. Förslaget är framtaget i samverkan mellan de
ovan nämnda där kommunerna i respektive länsdel av Örebro län
representerats av en kommun.
Synpunkter på förslaget skall vara Länsstyrelsen i Örebro län tillhanda före
den 19 maj 2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 99
Au § 45

Dnr KS 100/2010

101

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2009-2010
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Au § 45
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 1 mars 2010 av inkomna
motioner 2009-2010. I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och
uppföljningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 100
Au § 46

Dnr KS 101/2010

101

Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 2009-2010
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Au § 46
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 1 mars 2010 av
medborgarförslag 2009-2010. I bilagd skrivelse föreslås
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen och uppföljningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 101
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.

Ärendet
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2010-03-01—2010-03-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2010-03-01—2010-03-31.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 102
Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delgivningar

Dnr KS 114/2010 805

Dnr KS 033/2010 863

Justerandes sign.

Sveriges Kommuner och
Landsting

Framtidens utmaning Välfärdens
långsiktiga finansiering

Sveriges Kommuner och
Landsting

Kommunernas IT-infrastruktur och
plattformar 2009 Aktionsprogrammet
för kommunal IT-samverkan i vård
och omsorg

Arne Danielsson

Brev rörande Föreningen Folkets hus
upa Ställdalen

Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Information, brandstationen i
Grängesberg flyttas

Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Reparation av höjdfordon, kostnad
350-400 000 kronor

Partnerskap Bergslagen

Nyhetsbrev, beviljat projekt

Örebro läns landsting

Protokollsutdrag från
landstingsstyrelsens sammanträde den
31 mars 2010, § 54, finansiering av
Opera på Skäret

Länstrafiken Örebro AB

Kompletterande handlingar
årsstämma för Länstrafiken Örebro
AB

Kommunstyrelsens ordförande
Ewa-Leena Johansson och
ekonomichef Bo Wallströmer

Sluttäckningsplan från BKT gällande
före detta deponi

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Örebro läns landsting och
Regionförbundet Örebro

Reviderat samverkansavtal mellan
Örebro läns landsting och länets
kommuner om läkarinsatser i den
kommunala hälso- och sjukvården

Dnr KS 085/2010 701

Örebro läns landsting,
Lindesbergs lasarett

Lärande brukarråd inom norra
Örebro län

Dnr KS 220/2009 005

Ljusnarsbergs kommun och
Logica Sverige AV

Tilläggsavtal, komplettering av
befintlig leverans avseende TES

Dnr KS 064/2010 770

Brev angående organisationen på
Hedens gruppboende

Dnr KS 098/2010 734

Förvaltningsrätten i Karlstad

Dom i mål nr 2328-10, avslag på
överklagande av beslut rörande
bistånd enligt Socialtjänstlagen kap 4
§1

Förvaltningsrätten i Karlstad

Beslut i mål nr 3292-10, avskrivning
av mål rörande bistånd enligt
Socialtjänstlagen kap 4 § 1

Regeringskansliet,
Socialdepartementet

Nya uppdrag inom äldreomsorgen för
Socialstyrelsen och Statskontoret

Regionförbundet Örebro

Verksamhetsredovisning 2009,
FoU Välfärd

Anonymt och Niagara
Utbildning AB

Brev och svar angående
alkoholhandläggning

Socialstyrelsen

Tillsyn enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade
(LSS) § 25, gruppbostaden
Bergsmansvägen

Länsstyrelsen Dalarnas län

Registrering av Ellyvor och Ove
Anderssons stiftelse för uppmuntran
och stöd till behövande gamla och
sjuka i Ljusnarsbergs kommun

Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid riskkonsumtion av
alkohol

Dnr KS 093/2010 754

Dnr KS 087/2010 734

Dnr KS 076/2010 046

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40 (44)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Socialstyrelsen

Preliminär version: Nationella
riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni eller schizofreniliknande
tillstånd 2010 – stöd, styrning och
ledning

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid
depression och ångestsyndrom 2010

Skolverket

Inbjudan, konferens för huvudmän
om den nya skollagen och de
kommande skolreformerna

Socialstyrelsen

Tillsyn inom äldreomsorgen avseende
handläggning och dokumentation,
hemtjänsten

Göta Hovrätt

Protokoll mål nr Ö 862-10, vårdnad
med mera

Astma- och Allergiförbundet

Skrivelse angående förbud mot
förekomst av trädnötter, jordnötter,
mandel och sesamfrö i förskolor och
skolor

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Beslut om kontrollplan enligt Planoch bygglagen kap 9 §§ 7, 9,
Sjukstugan 10, ombyggnad av
befintliga lokaler till sjukgymnastik

Länsstyrelsen Örebro län

Information, Styrel-Styrning av el till
prioriterade användare vid
bristsituationer

Filmpol Mitt

Årsredovisning 2009

Rikstrafiken

Årsredovisning 2009

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Protokoll fört vid sammanträde den 7
april 2010

Riksbyggen ekonomisk
förening och Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening
Ljusnarsbergs äldrebostäder

Riksbyggenavtal

Dnr KS 122/2010 732

Dnr KS 123/2010 757

Dnr KS 121/2010 460

Dnr KS 026/2009 735

Dnr KS 026/2010 735

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Dnr KS 119/2010 808

Dnr KS 018/2009 052

2010-04-28

Apoteket AB

Årsredovisning och
Hållbarhetsredovisning 2009

Skolverket

Rapport 341 2010 Skolfrånvaro och
vägen tillbaka

Örebro universitet

Inbjudan till kommunchefer i Örebro
län till inledande överläggningar om
ett nytt avtal för de verksamhetsförlagda delarna i den nya
lärarutbildningen den 27 april

Regionförbundet Örebro

Energikontorets verksamhetsrapport
för 2009

Bergsstaten

Medgivande enligt Minerallagen
kap 6 § 1 att överlåta undersökningstillstånd, Bångbro nr 1,
Frukostmossen nr 1, Laxbro nr 2,
Laxbro nr 3, Olovsgruvan nr 2,
Rundberget nr 4, Silverhöjden
nr 100 och Utanheden nr 2

Näringslivsutvecklare Tomas
Larsson

Beslut angående ansökan om
aktivitetsstöd för Treskillingdagen
2010

Kommunchef Torbjörn
Brännlund och Hörkens
Bygdedansare

Avtal avseende genomförande av
Kopparbergs Gammelmarknad

Musikskolan

Program för nationaldagsfirandet i
kommunen den 6 juni 2010

Länstrafiken Örebro AB

Tidtabellsplanering inför december
2010
Protokoll fört vid sammanträde den
12 april 2010.

Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Justerandes sign.

Länshandikapprådet

Protokoll fört vid möte den 8 april
2010

Föreningen L&SEK

Protokoll fört vid styrelsemöte den
22 februari 2010

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Bergskraft Bergslagen

Protokoll fört vid ledningsgruppens
sammanträde den 27 november 2010.

Regeringskansliet

Regeringens skrivelse 2009/10:106
Dialog om samhällets värdegrund

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-04-28

Ks § 103

Dnr KS 108/2010

106

Information, årsstämma i Leader Bergslagen ideell förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Ärendet
Astrid Dahl (V) informerar från årsstämman i Leader Bergslagen
ideell förening den 21 april 2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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