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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 12.10
13.10 – 16.20

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Antti Tsupukka (S), tjänstgörande ersättare (S), §§ 26-32
Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare, §§ 33-57
Gert Stark (S)
Ulla Kalander-Karlsson (S), §§ 26-35, 37-57
Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare
Ronnie Edvardsson (MP), §§ 26-32
Natalie Ström (MP). tjänstgörande ersättare, §§ 33-57
Hans Hedborg (C)
Andreas Alexandre (C), §§ 26-32
Josefina Backelin (C), tjänstgörande ersättare, §§ 33-57
Ulf Hilding (M)
Gunnar Fransson (M)

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Tommy Larserö, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Anders Nordlund, bildningschef
Fredrik Eliasson, planeringssekreterare, Örebro läns landsting, § 29
Roger Lantz, enhetschef, § 32
Ann Larsson, undersköterska, § 33
Katarina Forsetti, enhetschef, § 33
Åsa Liedström, tillförordnad enhetschef, § 33

Utses att justera

Ulf Hilding

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2011-02-04

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Anders Andersson
Ordförande

Paragrafer:

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Ulf Hilding
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-01-26

Datum för
anslags uppsättning

2011-02-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2011-02-28

26 – 57

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 26
Au § 1
Bus §§ 106 och 1
Su §§ 207 och 2

Dnr 014/2010

042

Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om kommunens ekonomiska
situation i dagsläget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2 (44)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 27
Au § 2
Bus § 2
Su § 3

Dnr KS 159/2010

041

Förslag till åtgärder beträffande ospecificerade
reduceringar i ÖSB 2011
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,
§ 105 om Övergripande strategier och budget 2011 och flerårsplan för
2012-2013 (ÖSB). Beslutet innebar att ÖSBn innehöll ospecificerade
besparingar motsvarande 750 000 kronor fördelat med 100 000 kronor
inom allmänna utskottets verksamheter, 300 000 kronor inom sociala
utskottets verksamheter och 350 000 kronor inom bildningsutskottets
verksamheter.

Allmänna utskottet
Kommunchef Tommy Larserö presenterade vid allmänna utskottets
beslutade vid sammanträde den 12 januari 2011, § 2 ett förslag att
leverantörsreskontra, vilka idag hanteras av externt företag, övertas av
kommunen. Denna åtgärd beräknas medföra en kostnadsbesparing med
100 000 kronor.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bildningsutskottet
Bildningschef Anders Nordlund presenterade vid bildningsutskottets
sammanträde den 11 januari 2011, § 2 förslag till åtgärder för att uppnå
de ospecificerade besparingarna inom bildningsutskottets verksamheter.
Förslaget innebar att kommunen skulle utföra särskoleskjutsar i egen regi
vilket skulle medföra lägre kostnader än särskoleskjutsar via externa
utförare. Detta beräknades medföra en årlig kostnadsreducering med
cirka 260 000 kronor. Därtill föreslogs en reducering av inköp av
anläggningstillgångar (Ansvar 510-550, Kontoslag 40) med
90 000 kronor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till åtgärder med anledning
av befintliga ospecificerade besparingar i Övergripande strategier och
budget 2011 och flerårsplan för 2012-2013.

Sociala utskottet
Socialchef Charlotte Dahlbom presenterade vid sociala utskottets
sammanträde den 13 januari 2011, § 3 förslag till åtgärder för att uppnå de
ospecificerade besparingarna inom sociala utskottets verksamheter.
Förslaget innebar att kommunen skulle utföra särskoleskjutsar i egen regi
vilket skulle medföra en utökad intäkt för sociala utskottet med
75 000 kronor. Vidare skulle intäkterna ökas för trygghetslarm med
31 000 kronor samt en minskning av kostnaderna för chefstjänster med
217 000 kronor, motsvarande 50 procents tjänst. Denna tjänst har tidigare
tillsatts med anledning av Koppargårdens ombyggnation.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till åtgärder med anledning av
befintliga ospecificerade besparingar i Övergripande strategier och budget
2011 och flerårsplan för 2012-2013.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till åtgärder med anledning
av befintliga ospecificerade besparingar i Övergripande strategier och
budget 2011 och flerårsplan för 2012-2013.
_________
Expediering:
Ekonomichef Bo Wallströmer
Ekonom Inger Sundblad
Kommunchef Tommy Larserö
Bildningschef Anders Nordlund
Socialchef Charlotte Dahlbom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 28
Au § 1

Dnr 159/2010

041

Förslag till ombudgetering med anledning av minskade
statsbidrag 2011
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen informerades i samband med sammanträde den
3 januari 2011 att kommunen kommer att erhålla mindre statsbidrag i
form av kostnadsutjämningsbidrag än budgeterat i Övergripande
strategier och budget 2011 och flerårsplan för 2012-2013 (ÖSB).
Sammantaget uppgår de minskade intäkterna för 2011 till
3.7 miljoner kronor. Detta medför ett behov av omfördelning i antagen
ÖSB för 2011.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
18 januari 2011 i vilken kommunfullmäktige föreslås besluta om följande
omdisponeringar i ÖSB för 2011:

Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Reglerignsbidrag
Summa
Pensionsutbetalningar
Kommunstyrelsens
disponibla medel
Ingen
kostnadsuppräkning
Lokalbidrag (18 %)
Lönepott
Summa

Beslutad Förslag till
Differens
ÖSB 2011 omdisponering (tkr)
(tkr)
(tkr)
7 862
3 631
-4 231
1 558
1 769
211
7 200
7 500
300
4 984
5 030
46
21 604
17 930
-3 674
5 750

5 400

-350

3 000

500

-2 500

300
-646
2 950

0
-1 000
2 780

-300
-354
-170
-3 674

Förslaget medför följande justeringar av budgetramarna:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Justering av budgetram
Förvaltning/utskott (tkr)
Finansförvaltning
-3 674
Allmänna utskottet
Sociala utskottet
Bildningsutskottet
Summa

-3 449
-125
-110
0

Yrkanden
Ulf Hilding (M), med instämmande av Hans Hedborg (C), yrkar att
utöver föreslagen ombudgetering, skall även tillsättandet av tjänsten som
informatör skjutas till år 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ekonomichef Bo Wallströmers förslag
och Ulf Hildings och Hans Hedborgs yrkande. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichef Bo Wallströmers förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om omdisponeringar i Övergripande
strategier och budget 2011 enligt ekonomichef Bo Wallströmers förslag.
Reservationer
Ulf Hilding (M), Gunnar Fransson (M), Hans Hedborg (C) och
Andreas Alexandre (C) reserverar sig till förmån för Ulf Hildings och
Hans Hedborgs yrkande.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 29
Au § 8

Dnr KS 256/2010

010

Utredning, Demografiska drivkrafter i
Ljusnarsbergs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö uppdrog hösten 2010 åt
planeringssekreterare Fredrik Eliasson, Örebro läns landsting att
utreda demografiska förändringar i Ljusnarsbergs kommun.
Planeringssekreterare Fredrik Eliasson, Örebro läns landsting har
inkommit med rapporten ”Demografiska drivkrafter i Ljusnarsbergs
kommun” daterad i december 2010. I rapporten konstateras att
befolkningsminskningen i kommunen till stora delar beror på
urbanisering, strukturomvandling och en åldrande befolkning. Den
kommunala arbetsmarknaden upplevs vara behäftad med stora brister av
såväl personer som flyttar till som personer som flyttar från kommunen.
Närhet till natur och billiga boendekostnader anges som skäl till val av
kommunen bland personer som flyttat in till kommunen. Viktigaste
faktorer för personer som flyttat från kommunen har varit önskemål om
ökad närhet till service och handel samt bättre möjligheter till att resa
med kollektivtrafik. En betydande majoritet av dem som flyttat till
kommunen anger att de fått en bättre boendemiljö efter flytten till
kommunen medan signifikant andel av dem som flyttat från kommunen
upplever en bättre tillgång till service och arbete efter flytten från
kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 30
Au § 4

Dnr KS 159/2010

041

Förslag till internbudget för 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till internbudget
för år 2011.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om omdisponeringar i ÖSB 2011 enligt § 28, anta föreliggande
förslag till internbudget för 2011.
_________
Expediering:
Ekonomichef Bo Wallströmer
Ekonom Inger Sundblad
Kommunchef Tommy Larserö + handling
Bildningschef Anders Nordlund + handling
Socialchef Charlotte Dahlbom + handling
Enhetschefer inom socialförvaltningen + handling
Förskolechef och rektorer + handling
Kostchef Ulrika Wexell-Persson + handling
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson + handling
Kommunsekreterare Anders Andersson + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 31
Au § 7

Dnr KS 205/2010

106

Remiss, rapport med utvärdering av Bergslagens miljö- och
byggnämnd och dess förvaltning (BMB) samt förslag till
förändringar
Ärendebeskrivning
Vid möte med kommunchefer och kommunstyrelseordföranden inom
KNÖL-området (kommuner i norra Örebro län) den 28 maj 2010 togs ett
initiativ till utvärdering av Bergslagens miljö- och byggnämnd samt dess
förvaltning utifrån vad som ansågs intressant ur uppdragsgivarnas
perspektiv. Under hösten 2010 har utvärderingen genomförts med bland
annat konsulthjälp från Mercuri Urval, Markör AB och PwC.
Kommunchef Tommy Larserö och planerare Ingemar Wegfors,
Lindesbergs kommun har inkommit med rapporten ”Bergslagens Miljöoch Byggnämnd och dess förvaltning (BMB) – En utvärdering och
förslag till förändringar” daterad den 19 november 2010. I rapporten
redovisas resultaten från utvärderingen samt presenteras förslag till
förändringar vad gäller Bergslagens miljö- och byggnämnd samt dess
förvaltning.
Samtliga kommuner och Bergslagens miljö- och byggnämnd ges tillfälle
att inkomma med remissyttrande med anledning av utvärderingen och
dess förslag. Eventuella remissyttranden skall vara utredarna tillhanda
senast den 15 februari 2011.
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 12 januari 2011, § 7
uppdra åt kommunsekreterare Anders Andersson att utarbeta förslag till
remissyttrande som presenteras vid dagens sammanträde i
kommunstyrelsen.
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till
remissyttrande daterat den 25 januari 2011.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den
25 januari 2011 kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag
till remissyttrande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissyttrande.
_________
Expediering:
Kommunchef Tommy Larserö + handling
Planerare Ingemar Wegfors, Lindesbergs kommun + handling
Hällefors kommun + handling
Lindesbergs kommun + handling
Nora kommun + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 32
Su § 6

Dnr KS 228/2010

133

Information rörande organisering av mottagande av barn
och ungdomar
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom, bildningschef Anders Nordlund och
enhetschef Roger Lantz informerar om den planerade organiseringen av
kommunens mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Av
informationen framgår bland annat att Roger Lantz kommer att vara chef
för verksamheten, att verksamheten beräknas starta senast den 1 maj
2011, verksamheten kommer att lokaliseras till Bergsgården, rekrytering
av personal har påbörjats samt att seminarium skall arrangeras med
medverkan av kommunala tjänstemän, kommunala politiker och
Migrationsverket.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 33
Ks § 256

Dnr KS 220/2009

005

Information om datasystemet TES
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 november 2010,
§ 256 att socialchef Charlotte Dahlbom skulle informera om datasystemet
TES vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen.
Socialchef Charlotte Dahlbom, enhetschef Katarina Forsetti och
undersköterska Ann Larsson informerar om datasystemet TES.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 34

Dnr KS 113/2010

001

Uppdragshandling och överenskommelse, VUXAM
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,
§ 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat
att kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och
uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december § 104
om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar.
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till
överenskommelse och uppdragshandling mellan kommunen och
VUXAM.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till överenskommelse och
uppdragshandling mellan kommunen och VUXAM med följande
ändringar:
Målen ”Möjligheten för deltagare inom Särvux at läsa delkurser skall
undersökas under året” och ”Likabehandlingsplanen för VUXAM skall
omarbetas under året utifrån Skolinspektionens krav” stryks, att
uppdragshandlingen kompletteras med budget samt att redaktionella
ändringar genomförs.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Rektor Kent Liljendahl + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 35

Dnr KS 223/2010

730

Uppdragshandling och överenskommelse, Solgården
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,
§ 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat
att kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och
uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december § 104
om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar.
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till
överenskommelse och uppdragshandling mellan kommunen och enheten
Solgården.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar, efter smärre kompletteringar och redaktionella
förändringar, föreliggande förslag till överenskommelse och
uppdragshandling mellan kommunen och enheten Solgården.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Tillförordnad enhetschef Åsa Liedström + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 35

Dnr KS 246/2010

841

Uppdragshandling och överenskommelse,
Ljusnarsbergs Guld & Äventyr
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,
§ 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat
att kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och
uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december § 104
om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar.
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med förslag till
överenskommelse och uppdragshandling mellan kommunen och
Ljusnarsbergs Guld & Äventyr.
Anmälan om jäv
Ulla Kalander-Karlsson (S) anmäler jäv och deltager inte i ärendets
behandling och beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till överenskommelse och
uppdragshandling mellan kommunen och enheten
Ljusnarsbergs Guld & Äventyr.
_________
Expediering:
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson
Ljusnarsbergs Guld & Äventyr

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 37
Au § 5

Dnr KS 055/2010

042

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 2 december 2010
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden
1 januari–30 november 2010. Rapporten avser såväl förvaltningslokaler som
övriga lokaler.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Ks § 38
Au § 6

Dnr KS 125/2010

107

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags (LFAB) framtida
organisering
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om det fortsatta arbetet med
utredningen av den framtida organiseringen av Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolags (LFAB) verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

17 (44)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 39
Su § 209

Dnr KS 216/2009

730

Förslag till Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs
kommun 2011-2014
Ärendebeskrivning
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 december 2009,
§ 140 att arbetet med uppföljning och revidering av äldreomsorgsplan,
individ- och familjeomsorgsplan samt handikapplan omedelbart skulle
inledas.
Socialchef Charlotte Dahlbom presenterade, i form av ett arbetsmaterial, en
reviderad äldreomsorgsplan benämnd Äldrepolitiskt program för
Ljusnarsbergs kommun 2011-2014 vid sociala utskottets sammanträde den
10 juni 2010, § 114. Sociala utskottet beslutade vid detta tillfälle godkänna
då föreliggande förslag till tidplan samt i övrigt hänskjuta ärendet till ett
senare sammanträde.
Sociala utskottet genomförde en genomgång av förslaget till Äldrepolitiskt
program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014 vid sammanträde den
12 augusti 2010, § 138. Vid detta tillfälle beslutades att förslaget till
äldrepolitiskt program skulle sändas ut på remiss till politiska partier med
mandat i kommunfullmäktige, rådet för funktionshindrade och pensionärer
samt intresseorganisationer för pensionärer. Vidare skulle förslaget till
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun presenteras vid sociala
utskottets sammanträde den 11 november 2010 för antagande av
kommunfullmäktige den 16 december 2010.
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 14 oktober 2010, § 173 att
senaste tidpunkt för att inkomma med remissyttrande skulle vara den
5 november 2010.
Vid sociala utskottets sammanträde den 10 november 2010, § 187
presenterades remissyttranden från Kopparbergs PRO, Vänsterpartiet,
Socialdemokraterna i Ljusnarsberg, SPF i Ljusnarsberg och
HSO-Örebro län. Vid detta sammanträde beslutades uppdra åt
socialchef Charlotte Dahlbom att utarbeta ett reviderat förslag till
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun där det som bedömdes
vara relevanta synpunkter i remissyttrandena skulle inbegripas. Förslaget
skulle presenteras vid dagens sammanträde i sociala utskottet med avsikten
att förslaget skulle föreläggs kommunfullmäktige i mars 2011.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Socialchef Charlotte Dahlbom presenterade reviderat förslag till
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014 vid sociala
utskottets sammanträde den 16 december 2010, § 209.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 40
Su § 213

Dnr KS 255/2010

700

Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2011
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med Cirkulär 10:73
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2011. Cirkuläret innehåller
rekommendationer gällande belopp 2011 för arvodes- och
omkostnadsersättningar vid familjehemsvård av barn och ungdom enligt
Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
familjehemsersättning vid placering av vuxna enligt SoL och ersättning till
kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar om ersättningar för år 2011 enligt
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:73.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschef Nan Carlsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 41
Su § 214
Su § 8

Dnr KS 255/2010

700

Ersättningar till kontaktperson och kontakt/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) för år 2011
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med Cirkulär 10:71
Ersättningar till kontaktperson, kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för år 2011.
Cirkuläret innehåller rekommendationer gällande belopp 2011 för arvode och
omkostnader.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar om ersättningar för år 2011 enligt
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:71.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Tillförordnad enhetschef Yvonne Andersson
LSS-handläggare Annette Etell

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 42
Su § 215

Dnr KS 255/2010

700

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt
Socialtjänstlagen (SoL) för år 2011
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med Cirkulär 10:72
Ersättningar till kontaktfamilj och kontaktpersoner för barn och vuxna enligt
Socialtjänstlagen (SoL) för år 2011. Cirkuläret innehåller rekommendationer
gällande belopp 2011 för arvodes- och omkostnadsersättningar.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar om arvode och omkostnadsersättningar för år
2011 enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:72.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschef Nan Carlsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 43
Bus § 107

Dnr KS 039/2010

720

Information om eventuell etablering av tillfällig
förskoleverksamhet
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund inkom med skrivelse daterad den
14 december 2010 i vilken angavs att antalet asylsökande barn i ålder
3-5 år kraftigt ökat vilket medfört ett akut behov av förskoleplatser. För
att lösa den uppkomna situationen föreslogs att en tillfällig
förmiddagsavdelning öppnades vid förskolan Åstugan i de lokaler som
nyttjas av fritidshemsverksamheten under eftermiddagarna.
I anledning av vad som framfördes i skrivelsen, föreslog bildningschef
Anders Nordlund att det uppdrogs åt förskolechef Ronny Kihlander att
undersöka intresset bland berörda föräldrar av en förmiddagsavdelning
vid förskolan Åstugan samt om intresse finns, en sådan avdelning startas
upp snarast.
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 14 december 2010,
§ 107 uppdra åt förskolechef Ronny Kihlander att undersöka intresset
bland berörda föräldrar av en förmiddagsavdelning vid förskolan
Åstugan.
Bildningschef Anders Nordlund informerar att intresset bland berörda
föräldrar har undersökts varvid framkommit att intresse finns att etablera
en förmiddagsavdelning inom förskoleverksamheten i Kopparberg.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Förskolechef Ronny Kihlander

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 44
Bus § 4
Ks § 168

Dnr KS 209/2010

600

Förslag till uppföljningsmodell inom bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet rörande
kvalitetsredovisning för bildningsverksamheten i Ljusnarsbergs kommun
vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 168, beslutades att uppdra åt
bildningschef Anders Nordlund att utarbeta ett förslag till
uppföljningsmodell inom bildningsförvaltningen. Förslaget skulle
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2011.
Bildningschef Anders Nordlund inkom med förslag till uppföljningsmodell för uppföljning av verksamheten inom bildningsförvaltningen
daterat den 5 januari 2011. I förslaget angavs bland annat att i den nya
skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011 försvinner kravet på att
kommunerna skall upprätta årliga kvalitetsredovisningar och ersätts med
krav på att planering, uppföljning och utvärdering genomförs på både
huvudmanna- och enhetsnivå samt att systematiskt kvalitetsarbetet skall
dokumenteras. Vidare har kommunfullmäktige vid sammanträde den
16 december 2010, § 103 beslutat om en styrmodell som bland annat
innehåller strategiområden med konkreta mål som skall följas upp, varav
under 2011 ett är grundskolan. Till detta kommer de nationella målen
som skall följas upp.
Förslag
Bildningschef Anders Nordlund föreslår i föreliggande förslag att
kommunstyrelsen beslutar att enheterna och kommunen även i
fortsättningen upprättar årsvisa kvalitetsredovisningar. Dessa skall
omfatta kalenderår och redovisas i början av nästföljande kalenderår samt
kopplas till arbetet med kommunens bokslut.
Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag från bildningschef
Anders Nordlund.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Förskolechef och rektorer
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24 (44)

LJUSNARSBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 45
Au § 10

Dnr KS 169/2009

810

Förslag till yttrande över motion rörande reparation av
mursträcka utmed Bergmästaregatan, Barbro Resare (C)
Ärendebeskrivning
Barbro Resare (C) inkom den 7 oktober 2009 med en motion rörande
reparation av mursträcka utmed Bergmästaregatan i Kopparberg.
Motionären föreslog en försköning av infarten till Kopparberg genom
reparation av befintlig mur söderut från korsningen Gruvstugutorget och
Bergmästaregatan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 oktober 2009,
§ 100 att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bygglovshandläggare Marita Allén, Bergslagens miljö- och
byggförvaltning (BMB) har inkommit med förslag till yttrande med
anledning av motionen. Av förslaget till yttrande framgår att BMB avser
kontakta berörd fastighetsägare i ärendet.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande
förslag till motionsyttrande samt att återrapportering skall ske från BMB till
kommunstyrelsen efter att kontakt tagits med berörd fastighetsägare med
angivelse av planerade åtgärder.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 46
Su § 9

Dnr KS 176/2010

730

Förslag till yttrande, motion rörande delaktighet i
äldreboende, Ralf Nielsen (KFL)
Ärendebeskrivning
Ralf Nielsen (KFL) inkom med motion daterad den 1 juni 2010 rörande
delaktighet i äldreboende. I motionen angavs bland annat att i
Välfärdsbokslut för år 2009 framkom tydligt att kommunen brister i sitt
uppdrag att försäkra delaktighet för de boende i kommunens
äldreboenden.
Motionären föreslog, i anledning av vad som angavs i motionen,
kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till
kommunfullmäktige med en genomförandeplan för att förbättra
delaktigheten i kommunens äldreboenden.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2010, § 52
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ordföranden i sociala utskottet, Ingemar Javinder, har inkommit med
förslag till yttrande med anledning av motionen daterat den
4 januari 2011. Av yttrandet framgår bland annat att kommunstyrelsens
beslutat att verksamheten skall arbeta utifrån BRAVÅ (kvalitetskrav inom
vård, omsorg och rehabilitering för äldre) där under 2010 fokus legat på
bemötande och delaktighet samt det sociala innehållet. Vidare
framkommer vikten av delaktighet i det förslag till äldrepolitiskt program
som för närvarande är föremål för politisk behandling. Varje enhet inom
äldreomsorgen arbetar med värdegrundsfrågor, varje boendeenhet skall ha
boenderåd/anhörigråd, uppföljning skall ske av delaktighet och inflytande
utifrån av kommunstyrelsen fastställa mål och i manualen för
internkontroll förekommer frågor rörande delaktighet och inflytande.
Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta föreliggande förslag till motionsyttrande.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 47
Au § 11

Dnr KS 101/2010

101

Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande
ljudfiler från kommunfullmäktiges sammanträden,
Christer Dysholm
Ärendebeskrivning
Christer Dysholm inkom med medborgarförslag daterat den
9 september 2010 i vilket föreslogs att kommunen skulle begära att
Radio Ljus ljudfiler med upptagning från kommunfullmäktige skulle
utlämnas till kommunen för att kommuninvånarna skall kunna
tillgodogöra sig dessa.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 september 2010,
§ 68 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till
yttrande med anledning av medborgarförslaget daterat den
3 januari 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunen
från och med mars 2011 avser genomföra webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Detta möjliggör att spara webbsändningar
på kommunens webbplats. Därmed kan det anses att kommunen
tillmötesgått medborgarförslaget.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige
antar föreliggande förslag till yttrande över Christer Dysholms
medborgarförslag rörande ljudfiler från kommunfullmäktiges
sammanträden.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
föreliggande förslag till yttrande över Christer Dysholms
medborgarförslag rörande ljudfiler från kommunfullmäktiges
sammanträden.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27 (44)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 48
Au § 12

Dnr KS 101/2010

2010

Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande
anmälan av fel och brister via kommunens webbplats,

Ärendebeskrivning
inkom med medborgarförslag daterat den
30 september 2010 i vilket föreslogs att det på kommunens webbplats
skulle ges möjlighet för allmänheten att enkelt felanmäla något i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 november 2010,
§ 96 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till
yttrande med anledning av medborgarförslaget daterat den
3 januari 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunen
genom att starta kommunfogdeprojektet möjliggjort för allmänheten att
via kommunens webbpalts anmäla fel och brister. Därmed kan det anses
att kommunen tillmötesgått medborgarförslaget.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige
antar föreliggande förslag till yttrande över
medborgarförslag rörande möjligheter till anmälan av fel och brister i
kommunen via kommunens webbplats.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
föreliggande förslag till yttrande över
medborgarförslag rörande möjligheter till anmälan av fel och brister i
kommunen via kommunens webbplats.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 49

Dnr KS 004/2011

Samråd, förslag till detaljplan för kvarteren Stinsen,
Cementgjutaren med flera
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med förslag till
detaljplan för kvarteren Stinsen, Cementgjutaren med flera. Förslaget
skall möjligöra för verksamheterna i Kolartorps industriområde att köpa
kommunal mark för att utvidga sina verksamheter.
Eventuella synpunkter skall vara Bergslagens miljö- och byggförvaltning
till handa senast den 28 januari 2011.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen har inget att erinra i ärendet.
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggförvaltning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 50
Bus § 8
Su § 11

Dnr KS 239/2010

101

Sammanträdestider 2011
Ärendebeskrivning
Önskemål har framkommit om revideringar gällande sammanträdestiderna 2011 för bildningsutskottet och sociala utskottet.
Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att bildningsutskottets sammanträden under
2011 startar klockan 08.30.
Sociala utskottet förslag
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sociala utskottets
sammanträde måndagen den 11 april 2011 flyttas till torsdagen den
14 april 2011.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets och sociala
utskottets förslag.
_________
Expediering:
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 51
Au § 13

Dnr KS 035/2010

101

Redovisning och uppföljning av beslut i
kommunstyrelsen 2007-2010
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en
redovisning och uppföljning per den 24 januari 2011 av verkställighet
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen 2007-2010.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson i bilagd skrivelse att
kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och redovisningen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 52
Au § 14

Dnr KS 036/2010

101

Redovisning och uppföljning av beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och
budgetbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en
redovisning och uppföljning per den 3 januari 2011 av verkställighet
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner,
medborgarförslag och budgetbeslut.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson i bilagd skrivelse att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
uppföljningen och redovisningen.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32 (44)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 53
Au § 15

Dnr KS 005/2010

106

Information, revisorernas granskning av Bergslagens
Kommunaltekniks administrativa rutiner vid
genomförande av investeringsprojekt åt
medlemskommunerna
Ärendebeskrivning
Revisionen inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit
med rapporten ”Granskning av förbundets administrativa rutiner vid
genomförande av investeringsprojekt åt medlemskommunerna”. Denna
granskning har genomförts av Komrev inom PwC på uppdrag av BKTs
revisorer.
I granskningen har ej funnits någon dokumentation som specifikt
beskriver hur processen kring investeringsprojekten skall genomföras
mellan BKT och dess medlemmar. Ej heller har funnits dokumentation
som reglerar vilka typer av kostnader som skall bäras av investeringsprojekten. Vidare anför revisorerna att det vore önskvärt att en
dokumenterad rutin där förfarandet med framtagandet av investeringsförslag beskrivs och där tidpunkt då årets planerade investeringar skall
meddelas tas fram och fastställs av direktionen.
Revisorerna önskar kommentarer från direktionen gällande föreliggande
granskning senast den 28 februari 2011.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera
granskningen samt begära att få ta del av BKTs kommentarer till
revisionen med anledning av granskningen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 54
Au § 16

Dnr KS 005/2010

106

Information, revisorernas granskning av Direktionen
inom Bergslagens Kommunaltekniks uppföljning av den
interna kontrollen
Ärendebeskrivning
Revisionen inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit
med rapporten ”Granskning av Direktionens uppföljning av den interna
kontrollen”. Denna granskning har genomförts av Komrev inom PwC på
uppdrag av BKTs revisorer.
Granskningen har visat att direktionen, och därmed förbundet, inte
antagit ett övergripande regelverk eller en policy för arbetet med att
säkerställa den interna kontrollen. Rapporten anger därför att förbundet
därmed saknar en systematisk organisering av arbetet inom det mycket
väsentliga området internkontroll. Bristen på övergripande arbete med
den interna kontrollen anges av revisorerna vara allvarligt.
Revisorerna önskar kommentarer från direktionen gällande föreliggande
granskning senast den 28 februari 2011.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera
granskningen samt begära att få ta del av BKTs kommentarer till
revisionen med anledning av granskningen.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 55
Au § 17

Dnr KS 117/2010

042

Direktionens kommentarer till revisorernas synpunkter i
bedömningen av Bergslagens Kommunaltekniks
delårsrapport 2010
Ärendebeskrivning
Revisorerna vid Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom med
bedömning daterad den 17 september 2010 med anledning av granskning
av BKT:s delårsrapport för perioden 1 januari 2010 till och med den
30 juni 2010. Revisorerna i BKT hade vid granskningen biträtts av
revisionsföretaget KPMG AB.
Revisorerna önskade att direktionen senast den 15 december 2010 inkom
med kommentarer till de synpunkter som framfördes i granskningen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 november 2010,
§ 78 att notera revisionsrapporten samt önskade ta del av direktionens
kommentarer till de synpunkter som framfördes i granskningen.
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 3 december 2010,
§ 57 anta kommentarer till revisorernas synpunkter. Protokollet från detta
sammanträde har delgivits kommunen.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera direktionens
kommentarer till revisorernas synpunkter beträffande BKT:s
delårsrapport för perioden 1 januari 2010 till och med den 30 juni 2010.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 56
Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2010-11-01—2010-12-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2010-11-01—2010-12-31.
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2011-01-26

Ks § 57
Delgivningar
Delgivningar
Allmänna utskottet

Protokoll från sammanträde den
12 januari 2011

Bildningsutskottet

Protokoll från sammanträden den
14 december 2010 och 11 januari 2011

Sociala utskottet

Protokoll från sammanträden den
16 december 2010 och 13 januari 2011.

Statens Järnvägar

Skrivelse angående problem med
tågtrafiken i samband med
förekommande vinterväder.

Regionförbundet Örebro

Justerandes sign.

Skrivelse om ny kollektivmyndighet.

Regeringskansliet

”Viktigare lagar och förordningar inför
årsskiftet 2010/2011”.

Nora kommun

Protokollsutdrag från
kommunfullmäktiges sammanträde den
27 oktober 2010, § 156, uppsägning av
överenskommelse gällande val av
barnomsorg och skola i norra länsdelen.

Fritidsgården Sött och Surt,
Ställdalen

Verksamhetsberättelse för hösten 2009
och våren 2010.

Skolrådet, Kyrkbacksskolan

Protokoll från Skolrådet sammanträde
den 16 november 2010.

Skolverket

Analysen ”Risk för IG
Gymnasierektorer om skolans stöd till
eller som riskerar att inte nå målen”.

Skolverket

Rapport 349 ”Skolverkets
lägesbedömning 2010 Del 1 –
Beskrivande data”

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Skolverket

Lindesbergs kommun

Protokoll från möte den 12 november
2010 med kommittén för samverkan
kring förskole- och grundskolefrågor.

Lindesbergs kommun

Protokoll från möte den 12 november
2010 med kommittén för samverkan
kring gymnasiefrågor.

Sveriges Kommuner och
Landsting

Dnr KS 205/2010 106

Justerandes sign.

Rapport 350 ”Skolverkets
lägesbedömning 2010 Del 2 –
Bedömningar och slutsatser
Förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, skola och
vuxenutbildning”

”Bättre liv för sjuka äldre –
Prestationsersättning”.

Socialstyrelsen

Meddelandeblad ”Riksnorm för
försörjningsstöd 2011 – ändring i
socialtjänstförordningen (2001:937)”.

Samverkansgruppen i norra
Örebro län för kommuner och
landsting

Protokoll från möte den 26 november
2010.

Statens institutionsstyrelse
(SiS)

Förändrade avgifter hos SiS från och
med den 1 januari 2011.

Statens institutionsstyrelse
(SiS)

Tillämpningsföreskrifter för avgifter
vid SiS under 2011.

Bildningsutskottet

Uppföljning av förskolebeläggning
och personalbemanning inom
förskoleverksamheten.

Nora kommun

Protokollsutdrag från
kommunfullmäktiges sammanträde
den 15 december 2010, § 192
”Förslag till uppsägning av
samverkansavtal avseende gemensam
politisk nämnd och förvaltning av de
kommunala bygg- och
miljöverksamheterna”.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2011-01-26

Dnr KS 077/2010 130

Örebro-, Värmlands distrikt av
Sverigefinska Riksförbundet

Enkät om nationella minoriteter och
minioritetsspråk.

Dnr KS 202/2010 041

Regionförbundet Örebro

Verksamhetsplan med budget 2011.
Protokoll från regionfullmäktiges
sammanträde den 13 januari 2011.

Regionförbundet Örebro
Örebro tingsrätt
Le Maire de Gattières

Dom i mål nr B 5177-10.
Brev med anledning av inbjudan.

Länstrafiken Örebro

Tidtabellsplanering inför augusti 2011

Dnr KS 239/2010 101

Länsstyrelsen i Örebro län

Jimmy Gustavsson (MP) ny ledamot i
kommunfullmäktige efter
Frida Wiklund (MP) och
Jessica Kähäri (MP) ny ersättare i
kommunfullmäktige efter
Jimmy Gustavsson.

Dnr KS 028/2010 760

Regionförbundet Örebro

Förlängning av överenskommelse om
”Kunskap till praktik”.

Bergslagens Kommunalteknik

Protokoll från direktionens
sammanträden den 19 november och
17 december 2010 samt
14 januari 2011.

Dnr KS 228/2010 133

Migrationsverket och
Ljusnarsbergs kommun

Överenskommelse om mottagande av
asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, så kallade
ensamkommande barn.

Dnr KS 228/2010 133

Migrationsverket och
Ljusnarsbergs kommun

Överenskommelse om anordnande av
boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, så kallade
ensamkommande barn.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Dom, bifall till överklagande av
negativt beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen kap 4 § 1samt
avslag till den del som rör bistånd för
kostnad avseende id-kort (Mål nr
6629-10).

Dnr KS 011/2011

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Dnr KS 026/2003 735

Dnr KS 206/2010 245

2011-01-26

Förvaltningsrätten i Karlstad

Dom, avslag på överklagan gällande
negativt beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen kap 4 § 1
(Mål nr 2772-10, 3025-10, 3324-10
och 3725-10).

Förvaltningsrätten i Karlstad

Beslut om avskrivning av omedelbart
omhändertagande enligt Lag om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM),
Mål nr 7866-10.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut i mål nr 7178-10 E, avslag
på överklagande av Migrationsverket
att ej utbetalt särskilt bidrag enligt
Lagen om mottagande av asylsökande
m.fl. (LMA) § 18.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut i mål nr 6696-10 E, avslag
på överklagande av beslut från
Migrationsverket om nedsättning av
dagersättning enligt Lagen om
mottagande av asylsökande m.fl.
(LMA) § 18.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Skrivelse angående om- och
tillbyggnad av vårdlokal, Sjukstugan
10.

Lantmäteriet

Sensus Region Mellansverige
Dnr KS 151/2010 106

Dnr KS 034/2010 739

Justerandes sign.

Bekräftelse på ansökan om
fastighetsreglering berörande
Mårtenstorp 1:38, 1:50, 1:51, 1:52,
1:53, 1:54, 1:55, 1:61, 1:62, 1:63,
1:64 och 1:65.
Handlingsplan 2009-2011

Sveriges Kommuner och
Landsting

Mandatfördelningen i SKLs kongress
för mandatperioden 2011-2015.

Sveriges Kommuner och
Landsting

”God redovisningssed i kommunal
verksamhet 2010”.

Ställdalens PRO och Byalag

Tack samt verksamhetsberättelse
rörande träffpunktsverksamhet inom
äldreomsorgen.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr 194/2010 001

2011-01-26

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Bekräftelse ändring av av
verksamheten vid
livsmedelsanläggningen Solgårdens
servicehem.

Kommuner i norra Örebro län
(KNÖL)

Minnesanteckningar från möte den
17 december 2010.

Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Protokoll från sammanträde den
13 december 2010.

Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag (LFAB)

Protokoll från styrelsesammanträde
den 22 december 2010.

Hällefors kommun

Protokollsutdrag från
kommunfullmäktiges sammanträde
den 14 december 2010, § 204,
ändring i reglemente för
överförmyndarnämnden.

Dnr KS 124/2010 190

Hällefors kommun

Protokollsutdrag från
kommunfullmäktiges sammanträde
den 14 december 2010, § 221, val av
ledamot och ersättare i
överförmyndarnämnden.

Dnr KS 026/2010 735

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Registrering av livsmedelsanläggning,
Koppargården.

Regionförbundet Örebro

Regionförbundets sammanträdesplan
2011.

Sveriges Kommuner och
Landsting

Styrelsens beslut den 17 december
2010 att informera kommunerna om
förslaget till markavtal och om
fördelarna med att i civilrättsliga avtal
reglera rätten att använda allmän
platsmark för ledningsändamål.

Länsstyrelsen Örebro län

Förordnande av begravningsombud.

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Protokoll fört vid sammanträde den
24 november 2010.

Dnr KS 124/2010 190

Dnr KS 148/2010 112

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr KS 251/2010 245

2011-01-26

Lantmäteriet

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Dnr 101/2010 101

Kommunstyrelsens ordförande
Ewa-Leena Johansson och
kommunchef Tommy Larserö

Yttrande över omprövning av
auktorisation som bilskrotare,
Ställbergs Bilskrotning.
Svar på skrivelse rörande kundtoalett
på Fagers Konditori.

Kommuninvest

”Hantering av framtida vinster i
Kommuninvest – Utdelningar,
medlemsinsatser och skatter”.

Kommuninvest

En förstudie beträffande eventuellt
byte av firmanamn ”Från
Kommuninvest till Kommungäld”.

Sveriges Kommuner och
Landsting
Dnr KS 087/2010 734

Underrättelse om avslutad förrättning,
fastighetsreglering berörande
Stennäs 1:5 och Skäret 3:1.

Socialstyrelsen

Sveriges Kommuner och
Landsting

”på väg mot ett starkare
Kultursverige”.
Avslutning av ärende rörande tillsyn
av gruppbostaden Bergsmansvägen.
”Ekonomirapporten. Om
kommunernas och landstignens
ekonomi – december 2010”.

Sveriges Arkitekter

Arkitekttävlingar 2007-2010.

Dnr KS 253/2010 106

Hällefors kommun

Uppsägning av avtal ”Gemensam ITorganisation för Hällefors och
Ljusnarsbergs kommuner”.

Dnr KS 234/2010 214

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Ändring av detaljplan för
Gillersklack, beslut vunnit laga kraft
den 10 december 2010.

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Protokoll fört vid sammanträde den
8 december 2010.

Tursam i Bergsalgen
ekonomisk förening

Protokoll från styrelsemöte den 22
september 2010.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Partnerskap Bergslagsbanan

Dnr KS 196/2008 770

Dnr KS 007/2010 214

Dnr KS 248/2010 107

Dnr KS 144/2010 243

Dnr KS 124/2010 190

Justerandes sign.

Socialstyrelsen

Protokoll från möte med ledningsoch tjänstemannagruppen den
26 oktober 2010.
Beslut, Ljusnarsbergs kommun
beviljas 384 000 kronor i
stimulansbidrag år 2010 för
användning till och med den
31 december 2011.

Lantmäteriet

Underrättelse om avslutad förrättning,
fastighetsreglering berörande
Riggards 1:13 och Yxan 6..

Nora kommun

Protokoll från kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 december 2010.

Arbetsförmedlingen

”Generationsväxlingen på
arbetsmarknaden – i riket och i ett
regionalt perspektiv.

Justitieombudsmannen

Beslut angåenden anmälan mot
Kronofogdemyndigheten, brister i
handläggningen men inga vidare
åtgärder.

Nora kommun

Protokollsutdrag från sammanträde i
kommunfullmäktige den 6 oktober
2010, § 162 Bergslagens miljö- och
byggnämnds förslag till
rekryteringsprocess av ny
förvaltningschef.

Nora kommun

Protokollsutdrag från sammanträde i
kommunfullmäktige den 24 november
2010, § 77 förslag till revidering av
reglemente och avtal för gemensam
överförmyndarverksamhet i norra
Örebro län

Lantmäteriet

Fastighetsreglering berörande
Ställdalen 1:86 och 1:107.

Länsstyrelsen Örebro län

Tillsyn av överförmyndaren i
Ljusnarsbergs kommun den
4 november 2010.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-26

Boverket

”Låt staden grönska –
Klimatanpassning genom
grönstruktur”.

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 10:79 Information om
Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 10:77 Information om nya
Alkohollagen (2010:659).

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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