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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-22
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 12.00

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Wiveca Stopp (S)
Gert Stark (S)
Antti Tsupukka (S), tjänstgörande ersättare
Astrid Dahl (V)
Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare
Hans Hedborg (C)
Andreas Alexandre (C)
Ulf Hilding (M)
Gunnar Fransson (M)

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Tommy Larserö, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Anders Nordlund, bildningschef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Mats Larsson, konsult, § 159
Ylva Edbohm, informatör, §§ 159-162
Torbjörn Larsson, fastighetschef

Utses att justera

Andreas Alexandre

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2011-06-29

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Paragrafer:

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Andreas Alexandre
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-06-22

Datum för
anslags uppsättning

2011-06-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Anders Andersson

Datum för
anslags nedtagande

2011-07-25

159 – 167
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-22

Ks § 159
Au § 86

Information om kommunalt driftstöd till enskilda vägar
Ärendebeskrivning
Tommy Larserö informerar om pågående utredning av vägföreningar och
vägsamfälligheter i kommunen. Konsult Mats Larsson har givits i
uppdrag att utreda vägföreningar och vägsamfälligheter i Ljusnarsbergs
kommun samt regler och riktlinjer rörande hur dessa skall administreras.
Utredningen skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den
22 juni 2011.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner informationen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Konsult Mats Larsson presenterar ett arbetsmaterial bestående av en
idéskiss till kommunalt driftstöd till enskilda vägar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Tommy Larserö att fortsätta
utreda kommunalt driftstöd till enskilda vägar, vägföreningar och
vägsamfälligheter utifrån föreliggande idéskiss. Vidare beslutas att
kostnader för vägbesiktning och lantmäteriförrättningen i samband med
bildande av vägförening efter Djäkensvägen belastar kommunen samt att
uppdra åt kommunchefen att ta initiativ till bildande av vägförening för
vägen från riksväg 50 till Gillersklacks Fritidsanläggning.
_________
Expediering:
Kommunchef Tommy Larserö
Konsult Mats Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2 (13)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-22

Ks § 160
Au § 83

Dnr KS 053/2011

Årsredovisningar och förvaltningsberättelser för år
2010, stiftelser administrerade av kommunen
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har inkommit med förvaltningsberättelser och
årsredovisningar gällande Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns
skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons donationsstiftelse,
Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse och Stiftelsen Ljusnarsbergs
kommuns socialsamfond.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och underteckna
årsredovisningarna och revisionsberättelserna för Stiftelsen
Ljusnarsbergs kommuns skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar
Erikssons donationsstiftelse, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse
och Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns socialsamfond.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Ekonom Inger Sundblad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-22

Ks § 161
Su § 94

Dnr KS 009/2011

Upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med utkast till förslag
gällande Övergripande strategier 2012 och flerårsplan 2013-2014 daterat
den 31 april 2011 gällande socialförvaltningen. I denna handling anges
förslag enligt följande:
Förslag
”Hemtjänstens uppdrag behöver tydliggöras och prissättas och vi vill
därför att man politiskt tar ställning till om vi skall öppna för andra utförare
på hela eller delar av hemtjänstens verksamhet. Vi har idag ett
samarbetsprojekt med Samhall som omfattar tvätt och matdistribution och
skall vi fortsätta så måste en upphandling göras. Vi föreslår att man går
vidare med upphandling och även tar med inköp av matvaror samt
städtjänster. Vi kan även idag se att vi har en hög kostnad för matlådor och
föreslår att vi inte levererar varm mat utan även på vardagar kör ut kalla
matlådor som man kan värma när man vill. Då skulle det kunna
kombineras med inköp enligt ovan. En annan del av att utveckla
hemtjänsten är också att gå från detalj- till rambeslut och att genom ett
utvecklat kontaktmannaskap öka den enskildes möjlighet att påverka hur
insatserna skall utformas.”
Vidare föreslår socialchef Charlotte Dahlbom att pågående projekt i
samverkan med Samhall rörande tvätt och matdistribution förlängs till och
med den 31 december 2011.
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet uppdrar åt socialchef Charlotte Dahlbom att genomföra en
utredning innehållande bland annat konsekvensanalyser av upphandling av
tvätt, matdistribution och städtjänster. Vidare skall utredningen omfatta en
modell för såväl varma som kalla matlådor. Utredningens resultat skall
presenteras vid sociala utskottets sammanträde den 8 september 2011.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga pågående projekt i samverkan med
Samhall rörande tvätt och matdistribution till och med den
31 december 2011.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom presenterar skrivelse daterad den
16 juni 2011 innehållande bland annat en utredning av städ, inköp, matdistribution och tvätt i hemtjänsten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga pågående projekt i samverkan
med Samhall rörande tvätt och matdistribution till och med den
31 december 2011.
_________
Expediering:
Samhall
Enhetschefer inom socialförvaltningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 162
Au § 87

Dnr KS 240/2010

101

Information om processen rörande eventuellt byte av
kommunnamn
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö beställde hösten 2010, efter att ha
genomfört ett antal intervjuer med såväl interna som externa aktörer,
en utredning rörande ett eventuellt byte av kommunnamn.
Utgångspunkten var att utredningen skulle belysa de juridiska och
ekonomiska aspekterna av ett namnbyte samt argumentationen för
respektive mot ett namnbyte.
Ewa-Leena Johansson (S) och Ulla Kalander-Karlsson (S) inkom
med motion daterad den 21 oktober 2010 i vilken föreslogs
tillsättande av en utredning gällande ett eventuellt byte av
kommunnamn till Kopparbergs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,
§ 11 att anta ett yttrande som bland annat angav att den av kommunchefen beställda utredningen skulle presenteras för kommunfullmäktige vid kommande sammanträde samt att utredningen skulle
vara föremål för en bred remissprocess.
Strategisk rådgivare Anders Ottensten, PwC presenterade utredningen
”Vad skall vi heta? Utredning om kommunens framtida namn”
daterad den 29 mars 2011 vid kommunstyrelsens sammanträde den
30 mars 2011, § 88. Vid detta tillfälle presenterade även kommunchef
Tommy Larserö förslag till kommunikationsplan daterat den 28 mars
2011 i vilken bland annat beskrevs den remissprocess som skulle
genomföras med anledning av utredningen ”Vad skall vi heta?
Utredning om kommunens framtida namn”. Kommunstyrelsen
beslutade vid detta tillfälle att godkänna redovisningen av
utredningen samt anta föreliggande förslag till tidsplan gällande det
fortsatta arbetet.
Tommy Larserö informerar om pågående process rörande eventuellt
byte av kommunnamn. Sammanställning av inkomna remissyttranden
skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni
2011. Därefter planeras ärendet penetreras vid gruppledarmöte den
15 augusti 2011 och behandlas vid allmänna utskottets sammanträde
den 17 augusti 2011, kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti
och kommunfullmäktiges sammanträde i september 2011.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2011-06-22

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner informationen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Informatör Ylva Edbohm redovisar resultatsammanställning daterad den
14 juni 2011 av kommunikationsinsatser rörande ett eventuellt byte av
namn på kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidering skall göras av texten under
rubriken ”Övergripande” i resultatsammanställningen, varefter denna
skall delges kommunstyrelsen.
_________
Expediering:
Informatör Ylva Edbohm

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2011-06-22

Ks § 163

Dnr KS 032/2011

Övergripande strategier 2012 och flerårsplan 2013-2014
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har inkommit med preliminärt förslag till
Övergripande strategier och budget 2012 och flerårsplan 2013-2014.
Förslaget innehåller budgetförutsättningar för 2012, gemensam
värdegrund, programplaner, strategiområden, grundbudget,
verksamhetsförändringar i driftbudgeten inklusive äskanden, förslag till
rambudget inklusive verksamhetsförändringar samt investeringsplan
inklusive äskanden. Därtill presenteras minnesanteckningar från
budgetberedningens möte den 8 juni 2011.
Kommunchef Tommy Larserö informerar att verksamhetsförändringar i
driftbudget för bildningsutskottet, förstärkning inom förskolan, skall
uppgå till 400 000 kronor.
Yrkanden
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
fastställa föreliggande förslag till preliminära ekonomiska ramar för
respektive utskott och att dessa skall utgöra utgångspunkt i det fortsatta
arbetet med Övergripande strategier och budget 2012 och flerårsplan
2013-2014.
Hans Hedborg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att fastställa
föreliggande förslag till preliminära ekonomiska ramar för respektive
utskott med tillägget att 150 000 kronor budgeteras som verksamhetsförändringar i driftbudgeten för allmänna utskottet gällande ökade bidrag
till vägföreningar och vägsamfälligheter. Ändringen skall finansieras
genom att budgeterat överskott år 2012 skall utgöra 1 850 000 kronor.
Yrkandet skall utgöra utgångspunkt i det fortsatta arbetet med
Övergripande strategier och budget 2012 och flerårsplan 2013-2014.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till preliminära
ekonomiska ramar för respektive utskott och att dessa skall utgöra
utgångspunkt i det fortsatta arbetet med Övergripande strategier och
budget 2012 och flerårsplan 2013-2014.
_________
Expediering:
Kommunchef Tommy Larserö
Ekonomichef Bo Wallströmer
Bildningschef Anders Nordlund
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschefer inom socialförvaltningen + handling
Rektorer, förskolechef och enhetschefer inom bildningsförvaltningen
+ handling
Kostchef Ulrika Persson Wexell + handling
Informatör Ylva Edbohm + handling
Näringslivschef Tomas Larsson + handling
Personalsekreterare Irena Kvrgic + handling
Fastighetschef Torbjörn Larsson + handling
Kommunsekreterare Anders Andersson
Bergslagens Kommunalteknik
Bergslagens miljö- och byggförvaltning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-22

Ks § 164
Su § 90

Dnr KS 009/2011

Ny ledningsorganisation inom hemtjänst, äldreboendena
Treskillingen och Solgården/Heden
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse rörande ny
ledningsorganisation inom hemtjänst, äldreboendena Treskillingen och
Solgården/Heden. Den föreslagna ledningsorganisationen medför bland
annat att organisationen får två tydligt utpekade verksamhetsområden med
tydligt chefsansvar och respektive chef kommer att ha likvärdigt
kvantitativt uppdrag vad gäller personal- och budgetansvar.
Förslag
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i föreliggande skrivelse att
personal i hemtjänst vid äldreboendet Treskillingen och yttre
hemtjänst bildar en gemensam organisation med en chef. Personaloch verksamhetsansvar för äldreboendet Treskillingens B-hus
sammanförs med personal- och verksamhetsansvar för äldreboendet
Solgården/Heden under gemensam chef och denna enhet ingår
därmed i kvalitetsutvecklingsarbete riktat mot särskilt boende.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar om ny ledningsorganisation enligt
föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Personalsekreterare Irena Kvrgic
Enhetschefer inom socialförvaltningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-22

Ks § 165
Bus § 64

Dnr KS 014/2011

Förändrad kompetensprofil för elevassistenter
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 30
maj 2011 i vilken anges att i befintlig Övergripande strategier och budget för
2011 (ÖSB 2011) finns anslaget 3,75 årsarbetare elevassistenter. Dessa utgör
en stödfunktion för elever som av olika anledningar har behov av extra stöd.
Flertalet av de personer som i dagsläget uppehåller dessa assistenttjänster har
lång erfarenhet men saknar pedagogisk utbildning på högskolenivå. För att
höja kvaliteten i assistentverksamheten bör kommunen kräva högskoleutbildning till dessa tjänster och samtidigt benämna dem resurspedagoger.
Förslag
Bildningschef Anders Nordlund föreslår i föreliggande skrivelse att
bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att när vakant
elevassistenttjänst uppstår konverteras denna till resurspedagogtjänst. För
tillsvidareanställning som resurspedagog skall krävas att innehavaren har en
pedagogisk högskoleutbildning.
Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Personalsekreterare Irena Kvrgic
Rektor Ewa Wikström
Rektor/förskolechef Ronny Kihlander

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 166
Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2011-05-01—2011-05-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2011-05-01—2011-05-31.
Anmälan av beslut den 15 juni 2011 gällande omplacering av lån hos
Kommuninvest uppgående till 18,033 miljoner kronor med löptid till och
med den 4 juni 2013 och ränta 3,33 procent.
Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens
ordförande Ewa-Leena Johansson.
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 167
Val av kommunens representant i Integrationsrådet
Ärendebeskrivning
Integrationsrådet är ett forum för samverkan mellan kommuner,
myndigheter, näringsliv och organisationer för att föra ut de
integrationspolitiska målen. Rådet skall särskilt diskutera samverkan för
att åstadkomma en regionalt baserad och mer effektiv etablering av
nyanlända flyktingar och andra invandrare. I Integrationsrådet ingår
företrädare för kommuner och landsting, Länsstyrelsen Örebro län,
Regionförbundet Örebro, Örebro universitet, Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden, Migrationsverket, näringslivsorganisationer och
fackförbund.
Kommunstyrelsen har att välja kommunens representant i
Integrationsrådet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar delegera till dess ordförande att utse
kommunens representant i Integrationsrådet.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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