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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 12.00
13.00 – 13.55

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)
Hendrik Bijloo (KFL), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Tommy Larserö, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Anders Nordlund, bildningschef
Ulrika Persson Wexell, kostchef § 180
Thomas Krenchel, personalsekreterare, §§ 180-182
Maria Svensson, utvecklingsledare Näringsliv & kompetens,
Regionförbundet Örebro, § 185

Utses att justera

Ulla Kalander-Karlsson

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2010-10-07

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Anders Andersson
Ordförande

Paragrafer:

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Ulla Kalander-Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-09-29

Datum för
anslags uppsättning

2010-10-07

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2010-10-31

180–198
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 180
Au § 138

Dnr KS 194/2010

001

Redovisning av kostutredning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Ärendet
Kostchef Ulrika Persson Wexell redovisar sitt förslag till förändring
inom kostverksamheten i kommunen.

Au § 138
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
föreliggande förslag till kostproduktion inom kommunen. Vidare föreslås
kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunchef Tommy Larserö att
utreda en eventuell etablering av tillagningskök vid Kyrkbacksskolan.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 2009,
§ 117 i samband med antagande av budget för år 2010 och flerårsplan
2011-2012, uppdra åt kommunchefen att förutsättningslöst utreda
framtida kosthantering avseende tillagning alternativt mottagning,
dimensionering, kostnader och transporter.
Under våren gavs utredare Thomas Norman, Thonor Resurs i uppdrag att
genomföra en utredning enligt kommunfullmäktiges beslut.
Utredare Thomas Norman och kostchef Ulrika Persson Wexell
informerade om utredningens arbete vid sammanträde i allmänna
utskottet den 9 juni 2010, § 85.
Utredare Thomas Norman inkom den 30 juni 2010 med utredning av
kommunens kostorganisation.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Kostchef Ulrika Persson Wexell har inkommit med ett förslag till
förändring inom kostverksamheten i kommunen daterat den
27 augusti 2010 som utgår från Thomas Normans utredning. I handlingen
föreslås kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till
kostproduktion, innebärande bland annat tillagningskök vid
Koppargården, Solgården, Centralköket, Garhytteskolan och förskolan
Åstugan. Kyrkbacksskolans kök föreslås fortsatt utgöra mottagningskök.
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta uppdra åt kommunchef
Tommy Larserö att utreda en eventuell etablering av tillagningskök
vid Kyrkbacksskolan.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 181
Au § 134
Bus § 75
Su § 147

Dnr KS 014/2010

042

Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna.

Ärendet
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar ekonomisk rapport per dagens
datum. Det ekonomiska utfallet visar ett underskott i förhållande till
periodens budget med cirka 2 300 000 kronor.

Au § 137
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella
ekonomiska situationen i kommunen.
Ekonomiavdelningen har sammanställt ett arbetsmaterial gällande
uppföljning av det ekonomiska utfallet per den 31 juli 2010 samt
prognos för helåret 2010.
Prognosen för år 2010 gällande allmänna utskottets verksamhetsområden
visar på följande avvikelser i förhållande till budget:
Ansvar
Kommunchef (101-102)
Ekonomichef (111)
Utvecklingssekreterare (120-121)
Kommunsekreterare (122)
Kostchef (140)
Rektor Lärcentrum (160)
Summa
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Avvikelse
(netto, tkr)
- 304
562
47
195
- 955
- 460
915
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Bus § 75
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet
Bildningschef Anders Nordlund rapporterar att resultatprognos per den 31
juli 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för förvaltningen
för år 2010 med 341 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden
finns följande prognos netto för år 2010.
Ansvar

Netto,
prognos/budget,
tkr
- 819
300
- 200
- 245
296
- 10
- 341

Bildningschef (510)
Förskolor med mera (520-523)
Rektor Garhytteskolan (542)
Rektor Kyrkbacksskolan år 3-5 (543)
Rektor Kyrkbacksskolan år 6-9 (544)
Musikledare (560)
Summa

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 58,3 procent procent, kan
noteras per den 31 juli 2010:

Ansvar

510
520-523
542
543
544
560
Summa

Justerandes sign.

Netto
(tkr)
Utfall
2010
18 829
7 053
4 736
3 276
11 501
671
46 066

Periodbudget
20 988
6 411
4 058
3 082
12 826
692
48 057

Avvikelse
mot
periodbudget
2 159
- 642
- 676
- 194
1 325
21
1 991

Utdragsbestyrkande

Budget
2010
36 136
11 486
7 163
5 514
22 503
1 246
84 048

%

52,1
61,4
66,1
59,4
51,1
53,9
54,8

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 (29)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

510
520
520-523
542
543
544
560

Bildningschef
Rektor förskola
Förskolor med mera
Rektor, Garhytteskolan
Rektor, Kyrkbacksskolan år 3-5
Rektor, Kyrkbacksskolan år 6-9
Musikledare

Ansvar 510 Bildningschef innehåller en kostnad för år 2009 gällande
skolskjutsar med 400 000 kronor. Vidare ett beräknat underskott i
förhållande till budget vad gäller köp av förskoleplatser, fritidshemsplatser
och grundskoleplatser i enskild verksamhet med 937 000 kronor. Köp av
särskoleplatser i annan kommun beräknas ge underskott med 240 000 kronor.
Ansvar 520-523 Förskolor med mera uppvisar mindre intäkter för
fritidshemsplatser än budgeterat motsvarande 100 000 kronor.
Personalreduceringar ger ekonomisk effekt från och med juli medförande
överskott i förhållande till budget med 300 000 kronor.
Ansvar 542 Garhytteskolan saknar intäkter från Migrationsverket för första
kvartalet 2010 gällande verksamheten förberedelseklass. Underskott i
förhållande till budget beräknas på grund av större lönekostnader än
budgeterat inom förskoleklassen, längre uppsägningstider än beräknat för
övertalig personal samt sjuklön för personal som är utförsäkrad från
Försäkringskassan. Vidare ökade personalkostnader under hösten för en
grupp särskoleelever.
Underskott för ansvar 543 Rektor Kyrkbacksskolan år 3-5 avser
undervisning. Personalreduceringar beräknas ge ekonomisk effekt från och
med september.
Inom ansvar 544 Kyrkbacksskolan år 6-9 kommer personalreduceringar att
ge ekonomisk effekt från och med september.

Su § 147
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ärendet
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den
31 augusti 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2010 med 894 000 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
474
200
- 750
220
- 1 838
100
300
400
- 894

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 66,6 procent, kan noteras per
den 31 augusti 2010:

Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Summa

Netto
(tkr)
Utfall
2010
3 058
7 792
11 417
7 205
12 360
12 971
3 312
1 614
59 998

Periodbudget
4 320
8 336
10 418
7 515
11 468
13 608
3 598
2 244
61 506

Avvikelse
mot
periodbudget
1 262
544
- 1 000
310
- 1 162
637
286
631
1 509

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

%

46,3
61,7
73,1
63,9
73,4
63,5
61,4
47,9
64,9

Inom ansvar 410 Socialchef finns intäkter på 1 293 000 kronor som utgörs av
statliga stimulansmedel, medel vilka ännu ej ianspråktagits fullt ut. Taxor
och avgifter visar på ett underskott netto som för helåret beräknas till
500 000 kronor. Färdtjänst redovisar ett överskott för perioden med
98 000 kronor och för helåret beräknas ett överskott med 120 000 kronor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorgen har kostnaden för
försörjningsstödet minskat under perioden med 500 000 kronor i förhållande
till motsvarande period förra året. Personalförstärkning har gjorts inom
försörjningsstödsområdet motsvarande en kostnad av 250 000 kronor.
Sammantaget har försörjningsstödet minskat med 340 000 kronor i
förhållande till periodbudgeten. Kostnader för Vuxam, arbetsmarknadsenheten, har tillkommit med 100 000 kronor för helåret. Prognosen över
utfallet 2010 visar på ett överskott i förhållande till budget med
200 000 kronor, detta under förutsättning att försörjningsstödet och
kostnaderna för institutionsvård inte ökar mer än planerat.
Ansvar 430 LSS och handikappomsorg uppvisar ett underskott i förhållande
till periodbudget med 1 000 000 kronor beroende på personalkostnader,
kostnad till Försäkringskassan 2009 som är bokförd 2010 samt större
kostnader för placering i externt boende än budgeterat.
Prognostiserat överskott inom 440 Solgården med 200 000 kronor kan
härledas till matservice.
Beräknat underskott för ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen med
1 838 000 kronor kan härledas till större personalkostnader än budgeterat. Ett
samarbete skall inledas med Samhall angående matdistribution och tvätt som
syftar till att sänka ansvarsområdets kostnader. Vidare skall införande av
dataprogrammet TES för planering och optimering minska .
Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande till
periodbudget med 637 000 kronor. Detta beror bland annat på att
matkostnader för juli och augusti ej är bokförda.
Överskottet inom ansvar 470 Sjuksköterskor, 300 000 kronor, beror på
personalminskning från och med årsskiftet.
Överskottet inom ansvar 480 Rehab beror på personalminskning från och
med årsskiftet mot budgeterat sex månader.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 182
Au § 135

Dnr KS 014/2010

042

Delårsrapport per den 31 juli 2010, Ljusnarsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten samt överlämnar den till
kommunfullmäktige och revisorerna för granskning.

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och
ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska delårsrapporten
per den 31 juli 2010 för Ljusnarsbergs kommun. Rapporten visar på ett
resultat bestående av ett överskott i driftredovisningen per den
31 juli 2010 med 7 347 000 kronor.
Personalsekreterare Thomas Krenchel presenterar en personalredovisning
för perioden 1 januari-31 juli 2010.

Au § 182
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar delårsrapport för
kommunen avseende perioden 1 januari-31 juli 2010 i form av ett
arbetsmaterial.
________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 183

Dnr KS 055/2010

042

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Ärendet
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 6 september 2010
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden
1 januari–31 augusti 2010. Rapporten avser såväl förvaltningslokaler som
övriga lokaler.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 184
Au § 136

Dnr KS 055/2010

042

Delårsrapport per den 31 juli 2010,
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Ärendet
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med
delårsrapport för perioden 1 januari-31 augusti 2010. Resultaträkningen
för perioden visar på ett underskott med 1 903 216 kronor.

Au § 136
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med
delårsrapport för perioden 1 januari-31 juli 2010. Resultaträkningen
för perioden visar på ett underskott med 2 249 000 kronor.
________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 185
Presentation, BRO - Business Region Örebro, Regionförbundet Örebro
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar presentationen.

Ärendet
Utvecklingsledare Näringsliv & kompetens Maria Svensson,
Regionförbundet Örebro presenterar organisationen BRO – Business
Region Örebro. Ett syfte med organisationen är att uppnå flera av målen i
den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 186

Dnr KS 203/2010

170

Ekonomisk rapport, räddningsnämnden Västerbergslagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk
rapport för perioden 1 januari-31 augusti 2010 samt en prognos för år
2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 187
Au § 137

Dnr KS 069/2010

106

Remiss avseende Utredning om utveckling, styrning, ägande och
finansiering av länstrafiken i Örebro län, Örebro läns landsting
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge allmänna utskottet rätt att anta
remissvar vid sammanträde den 13 oktober 2010.

Ärendet
Avdelningschef avdelning för administration och trafik Peter Grönlund,
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med förslag till
remissvar.

Au § 137
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Örebro läns landsting inkom med remiss avseende Utredning om
utveckling, styrning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro
län daterad den 2 juli 2010.
Promemorian Utredning om utveckling, styrning, ägande och
finansiering av länstrafiken i Örebro län föreslår bland annat att
Örebro läns landsting blir ensamt ansvarig regional
kollektivtrafikmyndighet samt redovisar förslag till organisering av
rollen som regional kollektivtrafikmyndighet, förfarande för
övertagande av ägarrollen till Länstrafiken Örebro AB, skatteväxling
i samband med att landstinget blir ensamt ansvarig regional
kollektivtrafikmyndighet och styrning inklusive kommunernas
inflytande i planeringen av kollektivtrafiken. Erforderliga beslut av
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige för genomförandet av
promemorians förslag föreslås till april 2011.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Eventuella synpunkter och kommentarer skall vara Örebro läns
landsting tillhanda senast den 15 oktober 2010.
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 augusti 2010,
§ 117 uppdra åt kommunchef Tommy Larserö att utarbeta ett förslag
till remissvar.
Kommunchef Tommy Larserö informerar om arbetet med att upprätta
ett förslag till remissvar.
________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 188
Au § 141

Dnr KS 224/2010

423

Åtgärder gällande Ljusnarsbergsfältet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Au § 141
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med skrivelse
daterad den 7 september 2010 innehållande förslag till åtgärder på
Ljusnarsbergsfältet. I skrivelsen beskrivs förslag till åtgärder vid
Ljusnarsbergsfältet utifrån av Sweco Environment AB genomförd
huvudstudie.
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår i skrivelsen
kommunstyrelsen besluta att
•
•

•

•

informera besökande till Ljusnarsbergsfältet genom
uppsättning av skylt till en kostand av cirka 15 000 kronor
enligt skrivelsen punkt två,
från Sweco Environment AB handla upp tjänst för att ta fram
ett kontrollprogram enligt huvudstudiens rekommendationer
samt beskrivning enligt skrivelsens punkt fyra till en kostand
av 15 000 kronor,
från Sweco Environment AB handla upp utredning avseende
”Fördjupad analys av risk för akuttoxiska effekter”, Fördjupad
bedömning av selektiv täckning” och ”Värdering” enligt till
skrivelsen bilagd offert samt enligt beskrivning i skrivelsens
punkt fem till en kostand av 70 000 kronor, samt att
maximal kostnad för ovan beslutade åtgärder skall vara
100 000 kronor.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 189
Su § 158

Dnr KS 128/2010

730

Riktlinjer och kvalitetsnivåer för socialtjänstens insatser för hemtjänst,
dagverksamhet och särkilt boende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. Vidare
beslutas ge socialchefen rätten att fortlöpande genomföra erforderliga
justeringar av mindre karaktär.

Su § 158
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till riktlinjer och
kvalitetsnivåer för socialtjänstens insatser för hemtjänst, dagverksamhet och
särskilt boende.

Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar att uppföljning av ändrad frekvens vad gäller
städning skall göras tre månader efter dess införande samt att en utvärdering
sker efter ett år.

Ärendet
Socialchef Charlotte Dahlbom och biståndshandläggare
Carina Gyllstrand presenterade vid sociala utskottets sammanträde den
15 april 2010, § 57 ett förslag till riktlinjer och kvalitetsnivåer för
socialtjänstens insatser för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende i
form av ett arbetsmaterial. I missiv till förslaget daterat den 1 april 2010
föreslogs att arbetsmaterialet skulle sändas ut på remiss.
Sociala utskottet beslutade vid sammanträdet den 15 april 2010 att
återremittera förslaget för kompletteringar och ändringar samt att ärendet
skulle behandlas vid nästa sammanträde.
Socialchef Charlotte Dahlbom och biståndshandläggare
Carina Gyllstrand inkom till sammanträdet den 6 maj 2010, § 90 med
reviderat förslag till riktlinjer och kvalitetsnivåer för socialtjänstens insatser
för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Sociala utskottet beslutade vid sammanträdet den 6 maj 2010 att förslaget
skulle sändas ut på remiss till politiska partier med mandat i kommunfullmäktige samt till rådet för funktionshindrade och pensionärer.
Remissyttranden skulle vara kommunen tillhanda senast den
30 juni 2010. Sammanställning av synpunkter i inkomna remissyttranden
skulle redovisas vid dagens sammanträde.
Sammanställning av inkomna remissyttranden presenterades vid sociala
utskottets sammanträde den 12 augusti 2010, § 137 varvid bland annat
beslutades att uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom att upprätta en
handling med kommentarer till inkomna remissyttranden samt revidera
förslaget till riktlinjer och kvalitetsnivåer för socialtjänstens insatser för
hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende utifrån vad som framkommit
vid sammanträdet.
Socialchef Charlotte Dahlbom och biståndshandläggare Carina Gyllstrand
presenterar reviderat förslag till riktlinjer och kvalitetsnivåer för
socialtjänstens insatser för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 190

Dnr KS 205/2010

106

Yttrande, process vid rekrytering av ny förvaltningschef för
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande.
Yrkande
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunen avger följande
yttrande: Lindesbergs kommun är anställningsmyndighet och
ansvarar för rekryteringsprocessen. Det är olämpligt att påbörja
rekryteringsprocess innan utvärderingen av BMB är presenterad och
respektive kommun tagit ställning till utvärderingen.

Ärendet
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den
8 september 2010, § 88 om rekryteringsprocess med anledning av att ny
förvaltningschef till Bergslagens miljö- och byggförvaltning skall
anställas. Vidare beslutades att rekryteringsprocessen skulle
kommuniceras med samverkanskommunernas kommunstyrelser med
begäran om yttrande. Yttrande skall vara Bergslagens miljö- och
byggnämnd tillhanda senast den 12 oktober 2010.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 191

Dnr KS 113/2010

001

Ansökan till Skolverket om statsbidrag för yrkesvux 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan.

Ärendet
Rektor vid Lärcentrum Kent Liljendahl har inkommit med skrivelse
daterad den 17 augusti 2010 med önskemål om att kommunstyrelsen
ställer sig bakom en ansökan om statsbidrag för 2010 gällande yrkesvux.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 192

Dnr KS 113/2010

001

Ansökan till Skolverket om statsbidrag för yrkesvux 2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan.

Ärendet
Rektor vid Lärcentrum Kent Liljendahl har inkommit med skrivelse
daterad den 17 augusti 2010 med önskemål om att kommunstyrelsen
ställer sig bakom en ansökan om statsbidrag för 2011 gällande yrkesvux.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 193
Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delgivningar
Le Maire de Gattières

Dnr KS 056/2010 141

Socialstyrelsen

Beslut gällande Socialstyrelsens
uppföljning avseende
skolhälsovårdens posthantering.

Stiftelsen Activa i
Örebro län

Inbjudan till rikskonferens den
23-24 november 2010.

Allmänna utskottet

Protokoll, sammanträde den
8 september 2010.

Bildningsutskottet

Protokoll, sammanträde den
7 september 2010.

Sociala utskottet

Protokoll, sammanträde den
9 september 2010.

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Protokoll, sammanträde den
8 september 2010.

Filmpol Mitt

Protokoll, styrelsemöte den
27 augusti 2010.

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Skolverket

Justerandes sign.

Tack för varmt välkomnande i
samband med studiebesök.

Beslut den 8 september 2010, § 74
om att ge Ljusnarsbergs kommunlager AB dispens från föreskrifterna
för Finnkullberget.
Rapport 340, 2010 ”Skriftliga
omdömen i grundskolans individuella
utvecklingsplaner – En uppföljning
och utvärdering av skolornas arbete
ett år efter reformen”.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Revisionsbesiktning av elanläggning
inom fastigheten Gillersklack 1:1.

Dnr KS 009/2010 221

ÅF-Engineering AB

Dnr KS 042/2010 760

Regionförbundet Örebro

Förnyat avtal om tillnyktring.

Dnr KS 026/2009 735

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Delegationsbeslut om antagande av
kontrollplan för om- och tillbyggnad
av vårdlokaler, fastigheten
Sjukstugan 10.

Dnr KS 203/2010 170

Räddningstjänsten
Västerbergslagen och
Ljusnarsbergs kommun

Prolongering av avtal avseende
service av brand- och inbrottslarm
samt service och inköp av
brandsläckningsutrustning.

Arbetarnas Bildningsförbund

Bildningschef
Anders Nordlund

Sveriges Kommuner och
Landsting

Verksamhetsberättelse och
årsredovisning 2009.
Redovisning av åtgärder i anledning
av Socialstyrelsens beslut rörande
posthantering för skolhälsovården.
Rapport, ”Bra måste bli bättre –
dagens skola och hur den kan bli
bättre”.

Lärarförbundet

Öppet brev till
utbildningspolitikerna i kommunen.

Dnr KS 072/2010 245

Länsstyrelsen Örebro län

Angående meddelande 2 gällande
fastighetsreglering för bildandet av
servitut avseende rätt att trädsäkra
Bergslagsbanan på sträckan
Länsgränsen-Ställdalen.

Dnr KS 067/2010 111

Örebro tingsrätt
Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Skrivelse angående val av
nämndemän vid Örebro tingsrätt.
Protokoll, sammanträde den
16 september 2010.

_________
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 194
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.

Ärendet
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2010-08-01—2010-08-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2010-08-01—2010-08-31.
Anmälan av delegationsbeslut rörande beviljande av
bostadsanpassningsbidrag perioden 2010-05-05—2010-09-01.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 195

Dnr KS 178/2010

530

Ansökan om medel till arbete inom ramen för projektet Mer Koll;
Länstrafiken Mälardalen AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att av kommunstyrelsens oförutsedda medel
nyttja 70 000 kronor för att medverka i projektet Mer koll för arbete med
att
•
•
•

optimera skolskjutsarna (reseströmmar-tillgänglighet),
utreda resecentrum Kopparberg och Ställdalen, samt
utreda eventuell omlastningsterminal (från lastbil till järnväg)
i samverkan med närliggande kommuner.

Ärendet
Mer Koll är ett samverkansprojekt där Länstrafiken Mälardalen AB
(Länstrafiken i Örebro län, Länstrafiken Sörmland och Västmanlands
Lokaltrafik) äger projektet och är finansiär tillsammans med
kommunerna i Örebro och Västmanlands län samt Eskilstuna kommun,
Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen Västmanlands län, Vägverket
region Mälardalen, Banverket och EU:s strukturfond. Projektet handlar
om att skapa nya samarbetsformer för att utveckla kollektivtrafik och
infrastruktur samt stärka kopplingen mellan trafikering och infrastruktur.
För detta krävs en inventering av dagens kollektivtrafik och infrastruktur
med detaljerade utredningar, förstudier och förslag till åtgärder.
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson inkom med skrivelse rörande
projektet där det framgick att kommunens medfinansiering åren 20092010 skulle bestå av 211 250 kronor i ekonomiska medel samt
69 000 kronor i form av tid. Mer Kolls uppdrag i kommunen har
diskuterats och har preciserats till optimering av skolskjutsarna samt
utredning av resecentrum Kopparberg och Ställdalen och av
omlastningsterminal (från lastbil till järnväg).
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 juni 2010, § 90 att
ärendet skulle hänskjutas till sammanträdet den 11 augusti 2010. Vid
detta sammanträde, § 115, beslutades att ärendet skulle behandlas vid ett
senare tillfälle.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med skrivelse
daterad den 27 september 2010 i vilken kommunstyrelsen föreslås
besluta att av kommunstyrelsens oförutsedda medel nyttja 70 000 kronor
för att medverka i projektet Mer koll för arbete med att
•
•
•

optimera skolskjutsarna (reseströmmar-tillgänglighet),
utreda resecentrum Kopparberg och Ställdalen, samt
utreda eventuell omlastningsterminal (från lastbil till järnväg) i
samverkan med närliggande kommuner.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 196
Fråga angående upphandling av busstrafik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att undersökning skall genomföras av rådande
omständigheter gällande Länstrafiken i Örebro läns upphandling av
busstrafik.

Ärendet
Ingemar Javinder (S) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S)
väcka följande fråga: Länstrafiken i Örebro län genomför för närvarande
en upphandling av entreprenörer gällande busstrafik inom länets
kollektivtrafik. Enligt rykten planeras en minskning av antalet bussar som
skall vara stationerade i Kopparberg samt en minskning av turtätheten på
busslinjen Kopparberg-Grängesberg. Vilken information har delgivits
kommunen angående upphandlingen av busstrafik i länet?
De närvarande konstaterar att det saknas information i ärendet.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 197
Kommunchefen informerar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Ärendet
Kommunchef Tommy Larserö informerar att projekt rörande införande
av ”kommunfogde” planeras. Ärendet kommer att presenteras vid
kommande sammanträde i kommunstyrelsen.
Kommunchefen informerar att inbjudan till avslutning skall skickas till
under mandatperioden avgångna samt i samband med ny mandatperiod
avgående ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt
kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och kommunsekreteraren.
Avslutningen sker på Bångbro Herrgård tisdagen den 26 oktober 2010
klockan 18.00.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-29

Ks § 198

Dnr KS 124/2010

190

Fråga angående gemensam överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.

Ärendet
Hendrik Bijloo (KFL) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S)
väcka följande fråga: Är det beslutat att en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna i norra Örebro län med tillhörande förvaltning
skall vara lokaliserad till Ljusnarsbergs kommun?
Kommunchef Tommy Larserö svarar att kommuncheferna i berörda
kommuner lovat informera varandra snarast i de fall avvikelser från
föreliggande förslag skulle ske i samband med behandling av ärendet i
respektive kommun. I talande stund har ännu ingen information erhållits
från övriga kommunchefer.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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