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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 80
Au § 69
Bus § 28
Su § 48

Dnr KS 032/2011

Ekonomisk rapport
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport för allmänna
utskottets verksamhetsområden per den 31 mars 2012.
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar att resultatprognos kommer att
presenteras i samband med verksamheternas mer grundläggande
kvartalsrapport per den 31 mars 2012.
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 25,0 procent, kan noteras
per den 31 mars 2012:

Ansvar

101-102
110-111
120
121
122
123
140
170
Summa
101-102
110-111
120
121
122
123
140
170

Justerandes sign.

Netto
(tkr)
Utfall
2012
4 321
6 189
256
213
726
90
1 634
1 074
14 502

Periodbudget
3 721
8 894
307
- 30
772
229
488
818
15 198

Avvikelse
mot
periodbudget
- 601
2 705
51
- 243
46
140
- 1 146
- 256
696

Kommunchef
Ekonomichef
Näringslivschef
Projektledare Bergskraft
Kommunsekreterare
Personalsekreterare
Kostchef
Fastighetschef/IT-chef

Utdragsbestyrkande

Budget
2012
15 183
35 928
1 226
40
3 149
932
2 199
3 326
61 982

%

28
17
21
539
23
10
74
32
23
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Beträffande ansvar 101-102 Kommunchef har kommunhusets hyror för
april-juni, 284 000 kronor, bokförts under mars. Vidare finns
133 300 kronor i kostnader för facklig verksamhet som skall överföras till
ansvar 123 Personalsekreterare.
I utfallet för ansvar 110-111 Ekonomichef inbegrips samtliga disponibla
medel för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader samt lönepott, dessa
förväntas nyttjas under innevarande år.
Beträffande ansvar 120 Näringslivschef och 121 Projektledare Bergskraft
inväntas intäkter som skall täcka kostnaderna.
Vad gäller ansvar 122 Kommunsekreterare finns inget särskilt att
rapportera.
Beträffande ansvar 123 Personalsekreterare tillkommer kostnader som
bokförts på ansvar 101-102 Kommunchef.
Vad gäller ansvar 140 Kostchef saknas intäkter från övriga kommunala
verksamheter. Dock är intäkterna som förväntas inkomma lägre än
budgeterat.
Ansvar 170 Fastighetschef/IT-chef uppvisar höga kostnader framför allt
vad gäller IT-verksamheten, kostnader som kan hänföras till genomförd
omorganisering då verksamhet och personal överförts från Hällefors
kommun till Ljusnarsbergs kommun. Därutöver finns högre kostnader än
budgeterat för licenser och el. Vidare saknas intäkter för lokalhyror som,
när de inkommit, beräknas medföra att budgeten inte överskrids.
Likviditeten per den 3 april 2012 var 8 591 000 kronor.
Den 4 april 2012 var det i kommunen åtta födda 2012, 16 avlidna,
82 inflyttade, 85 utflyttade och två utvandrade.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen. Vidare beslutas att återkoppling med fördjupad analys
av kostverksamhetens ekonomi skall ske.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningens resultatprognos den 28 februari 2012 visar ingen
avvikelse i förhållande till budgeten. Detsamma gäller prognoserna om
nettoresultatet per ansvarsområde (tkr):
Ansvarsområde
Budget
Prognos
Bildningschef (510)
40 730,6
40 730,6
Förskolor (520–523)
9 912,5
9 912,5
Garhytteskolan (542)
6 702,1
6 702,1
Kyrkbacksskolan (544)
18 697,1
18 697,1
Vuxam (550)
5 336,7
5 336,7
Summa
81 379,0
81 379,0

Avvikelse
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Ansvarsområdenas nettoutfall den 28 februari 2012 vid riktpunkten 16,7
procent (tkr):
Ansvar
Utfall
Periodbudget
Avvikelse
510
3 509,7
6 776,2
3 266,5
520–523
1 761,5
1 635,0
-126,5
542
1 450,9
1 107,7
-343,2
544
3 487,9
3 090,3
-397,6
550
1 168,6
877,3
-291,3
S:a
11 378,6
13 486,5
2 107,9

%
8,6
17,8
21,6
18,7
21,9
14,0

Inom ansvarsområde 510 Bildningschef är skolskjutsar och köp av platser
i gymnasieskola inte debiterade.
Inom ansvarsområde 520–523 Förskolor har 93 000 kronor för 2011 från
Migrationsverket inte utbetalats och 35 000 kronor för januari–februari
inte rekvirerats.
Inom ansvarsområde 542 Garhytteskolan har 460 000 kronor för 2011
från Migrationsverket inte utbetalats och 135 000 kronor för januari–
februari inte rekvirerats.
Inom ansvarsområde 544 Kyrkbacksskolan och musikskolan har
417 000 kronor för 2011 från Migrationsverket inte utbetalats och
160 000 kronor för januari–februari inte rekvirerats.
Inom ansvarsområde 550 Vuxam har ersättningar från Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet i norra Örebro län (Sofint) för januari–
februari inte utbetalats.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Rektor Kent Liljendahl redogör för arbetet inom Vuxam med att försöka
skapa sociala företag utifrån Navets/Byggeriets pågående verksamhet och
samarbete med kommunerna i norra länsdelen.
Beslut
Bildningsutskottet beslutar att godkänna informationen.

Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den
31 mars 2012 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2012 med 1 093 000 kronor. Fördelat på ekonomiska
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2012.
Ansvar

Socialchef (410)
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420)
Enhetschef, Äldre- och handikappomsorg och LSS (430)
Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440)
Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450)
Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460)
Enhetschef, Sjuksköterskor (470)
Enhetschef, Rehab (480)
Enhetschef, Ungdomsboende (490)
Summa

Netto,
prognos/budget,
tkr
0
- 441
0
0
- 652
0
0
0
0
- 1 093

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 25,0 procent, kan noteras
per den 31 mars 2012:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Delsumma
490
Summa

Netto
(tkr)
Utfall
2012
1 582
4 257
4 006
3 059
3 358
3 162
1 393
277
21 094
1 839
22 933

Periodbudget
1 396
2 739
4 020
3 939
3 624
4 268
1 478
727
22 191
0
22 191

Avvikelse
mot
periodbudget
- 186
- 1 518
14
880
266
1 106
85
450
1 097
- 1 839
-742

Budget
2012
5 856
11 163
16 080
15 756
14 497
17 071
5 911
2 908
89 242
0
89 242

%

27,0
38,1
24,9
19,4
23,2
18,5
23,6
9,5
23,6
0,0
25,7

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett underskott för perioden dock
prognostiseras ett resultat under 2012 i enlighet med budget trots
beräknad återbetalning av statliga medel i form av stimulansbidrag och
undersökningar enligt lag om valfrihet.
Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot
periodbudget ett underskott med 1 518 000 kronor. Detta beror på höga
kostnader gällande familjehem för ensamkommande barn och ungdomar
och kostnader, sammantaget 1 043 000 kronor, som skall återsökas hos
Migrationsverket. Institutionsvården för vuxna missbrukare har förbrukat
stora delar av budgeterade kostnader, 466 000 kronor av budgeterade
660 000 kronor. Under februari har tre placeringar avslutats, vilket
medfört lägre kostnader, och samarbetsavtal med vårdcentralen i
Kopparberg är under utarbetning för att tidigt upptäcka risk för missbruk
och därigenom ge möjlighet att på ett tidigt stadium ge hjälp och stöd.
Institutionsvård för vuxna missbrukare genererar ett underskott gentemot
budget 2012 med 465 000 kronor. Försörjningsstöd beräknas för helåret
ge ett underskott gentemot budget med 600 000 kronor, dock är
kostnaderna 185 000 kronor lägre i år än vid motsvarande tidpunkt förra
året.
Ansvar 430 Äldre och handikappomsorg och LSS inbegriper
hyresbetalningar till och med juni 2012. Verksamheten har större
personalkostnader under perioden än budgeterat.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Ansvar 440 Solgården uppvisar ett överskott för perioden med 880 000
kronor beroende på att matservice och hyreskostnader ej bokförts samt
felaktigt bokförda löner mellan enheterna Solgården och Treskillingen.
Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett överskott i förhållande
till periodbudget uppgående till 266 000 kronor. Överskottet beror på ej
bokförda kostnader för matservice och hyror. Personalkostnaderna har
minskat men visar fortsatt underskott i förhållande till budget beroende på
höga vikariekostnader, 290 000 kronor. Vidare medför extra insatta
resurser på grund av palliativ vård ett underskott som uppgår till
438 000 kronor på helårsbasis.
Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande
till periodbudget med 1 106 000 kronor beroende på ej fakturerade
kostnader för matservice och hyra. Personalkostnaderna är högre än
budgeterat för perioden beroende på bland annat utbetalning av
semesterlöner.
Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor beräknas medföra
kostnader enligt budget 2012.
Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehab beror på inkomna
stimulansmedel från staten.
Ungdomsboende (490) har ett stort underskott för periodens utfall, dock
kommer detta att återsökas från Migrationsverket.
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer, bildningschef Anders Nordlund och
socialchef Charlotte Dahlbom föredrar respektive utskotts ekonomiska
rapport och ekonomichef Bo Wallströmer föredrar kommunövergripande
ekonomisk rapport.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 81

Dnr KS 007/2012

Driftresultat i Bergslagens Kommunalteknik 2008-2010
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
23 mars rörande driftresultat i Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
2008-2010. I skrivelsen anges att under verksamhetsåren 2008-2010 har
BKTs skattefinansierade verksamhet uppvisat ett resultat gentemot
driftbidrag med för lokalvården överskott med 472 347 kronor och för
gata/park underskott med 1 249 610 kronor. Utifrån den då gällande
förbundsordningen skulle BKT söka eftersträva balans i förbundets
ekonomi, detta grundat på kommunernas lagstiftade krav på balans.
Eftersom kommunens ståndpunkt hittills varit att BKT skall uppfylla
villkoren om balans har resultaten ej reglerats vare sig likvid- eller
resultatmässigt. Någon handlingsplan för återställande av förbundets egna
kapital avseende den del som avser Ljusnarsbergs kommuns del av de
skattefinansierade verksamheterna har ej tillställts kommunen.
För 2011 är resultatet för den skattefinansierade verksamheten reglerad
enligt den förbundsordning som gäller sedan den 1 januari 2011.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer förslår att kommunstyrelsen begär att BKT
inkommer med förslag på åtgärder för återställande av eget kapital i
nämnda delar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchef Tommy Larserö
och ekonomichef Bo Wallströmer att inleda en diskussion med BKT i
ärendet. Vidare beslutar kommunstyrelsen att begära hos BKT att få ta
del av utredningen rörande investeringar enligt Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) inklusive de ekonomiska konsekvenserna av
investeringarna.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik
Kommunchef Tommy Larserö
Ekonomichef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 82
Au § 70

Dnr KS 030/2012

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med
ekonomisk rapport avseende perioden 1 februari–29 februari 2012 vilken
redovisas av verkställande direktör Torbjörn Larsson. Rapporten visar
bland annat på följande resultat:

Hyresintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Driftkostnader
Personalkostnader
Overhead-kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader, lån
Summa

Utfall
1 465 283
48 900
65 881
1 048 293
122 965
243 157
158 731
114 407
- 107 489

Budget
1 480 602
0
27 382
942 953
137 515
172 036
173 298
186 710
- 102 981

Avvikelse
- 15 319
48 900
38 499
- 105 340
14 550
- 71 121
14 567
72 303
- 4 508

Resultatet för perioden 1 januari-29 februari 2012 är ett överskott med
210 858 kronor.
Under februari månad var 44 lägenheter outhyrda varav 16 var i sådant
skick att de gick att hyra ut.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Verkställande direktören i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB),
Torbjörn Larsson, föredrar LFABs ekonomiska rapport.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________
Expediering:
Verkställande direktör Torbjörn Larsson
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 83
Au § 71

Dnr KS 032/2011

Revidering av investeringsbudget 2012 samt
nyupplåning för investering i Bångbro reningsverk
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
26 mars 2012 rörande utbyggnad av Bångbro reningsverk. I skrivelsen
anges att inkommande avloppsvatten till Bångbro reningsverk kapacitetsmässigt uppnått taket varför behov finns av en utbyggnad och
modernisering av anläggningen. Vatten- och avloppsavdelningen vid
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har beräknat investeringskostnaden
till 5 000 000 kronor. Kommunens likvida situation tillåter inte en
investering i denna storleksordning utan att upplåning krävs.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
 att utöka 2012 års investeringsbudget med 5 000 000 kronor för
investering i Bångbro reningsverk,
 att investeringen finansieras genom nyupplåning,
 att uppdra till kommunens ekonomichef att hantera upplåningen
och till Bergslagens Kommunalteknik (BKT) att verkställa
upphandlingen,
 att BKT skall återrapportera skyndsamt till kommunstyrelsen
under pågående investering om negativ avvikelse befaras
avseende kostnaderna, samt
 att BKT skall återrapportera utfallet efter slutförd investering.
Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar förslaget till revidering av
investeringsbudget för 2012 samt nyupplåning för investering i
Bångbro reningsverk.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att utöka 2012 års investeringsbudget med 5 000 000 kronor för
investering i Bångbro reningsverk,
 att investeringen finansieras genom nyupplåning,
 att uppdra till kommunens ekonomichef att hantera upplåningen
och till Bergslagens Kommunalteknik (BKT) att verkställa
upphandlingen,
 att BKT skall återrapportera skyndsamt till kommunstyrelsen
under pågående investering om negativ avvikelse befaras
avseende kostnaderna, samt
 att BKT skall återrapportera utfallet efter slutförd investering.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 84
Au § 78

Dnr KS 037/2012

Tidplan för arbete med Övergripande strategier och
budget 2013 samt flerårsplan 2014-2015 (ÖSB 2013)
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till tidplan för
processen rörande arbetet med Övergrípande strategier och budget 2013
och flerårsplan 2014-2015 (ÖSB 2013).
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till tidplan.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till tidplan för arbetet med
Övergrípande strategier och budget 2013 och flerårsplan 2014-2015
(ÖSB 2013).
_________
Expediering:
Kommunchef Tommy Larserö
Ekonomichef Bo Wallströmer
Bildningschef Anders Nordlund + handling
Socialchef Charlotte Dahlbom + handling
Fastighetschef Torbjörn Larsson + handling
Rektorer och förskolechef inom bildningsförvaltningen + handling
Enhetschefer inom socialförvaltningen + handling
Kostchef Louise Auer + handling
Näringslivschef Tomas Larsson + handling
Personalsekreterare Irena Jönsson + handling
Kommunsekreterare Anders Andersson + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 85
Bus § 29

Dnr KS 028/2012

Barnomsorgstaxan
Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med tjänsteskrivelse
daterad 2 april 2012 om ändringar av bestämmelser i barnomsorgstaxan.
Denna, vilken gäller fr o m den 1 juli 2010, behöver förtydligas och
korrigeras i vissa delar.
Bildningschefen föreslår
- att den normala vistelsetiden förlängs från kl 06.30–17.30 till
kl 06.00–18.00,
- att rätten till barnomsorg för barn till föräldralediga ändras till rätt till
plats i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) men inte till
plats i fritidshem,
- att i enlighet med skollagen skall erbjudande om barnomsorg lämnas
snarast och senast inom fyra månader efter att behov anmälts.
Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningschefens förslag.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar föreliggande förslag till
reviderade bestämmelser i barnomsorgstaxan.
Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett
tilläggsyrkande att det skall anges att den normala vistelsetiden avser
vardagar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag och enligt
Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund

Justerandes sign.
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Ks § 86
Bus § 32

Dnr KS 008/2012

Inackorderingstillägg
Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med tjänsteskrivelse daterad 3
april 2012 om höjning av inackorderingstillägget. Detta skall uppgå till minst
1/30 av prisbasbeloppet per månad.
Bildningschefen föreslår en höjning av inackorderingstillägget för läsåret
2012/2013 med 30 kronor till 1 460 kronor per månad.
Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningschefens förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 87
Au § 72

Dnr KS 002/2012

Revidering av bestämmelser om ekonomiska förmåner
till förtroendevalda
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 2 april 2012 rörande revidering av bestämmelser om
ekonomiska förmåner för förtroendevalda. I skrivelsen anges att
kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 20 juni 2007, § 32
om antagande av bestämmelser om ekonomiska förmåner för
förtroendevalda utgick beträffande kommunfullmäktiges ordförande
från att denne skulle följa de av kommunfullmäktige utsedda
beredningarnas arbete. Kommunfullmäktige har genom diverse
beslut bestämt att beredningarna skall vara vilande sedan år 2010.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att stycke sex under rubriken
”Kommunfullmäktiges ordförande” i ”Bestämmelser om ekonomiska
förmåner till förtroendevalda” sidan 6 får följande lydelse:
”I övrigt åligger det ordförande i enlighet med beslut om ny politisk
organisation (1999) att följa de av kommunfullmäktige utsedda
beredningarnas arbete. I de fall då det ej existerar några av kommunfullmäktige beslutade beredningar som är i arbete, erhåller ordförande
ett reducerat fast arvode i enlighet med bilaga.”
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
om arvoden till förtroendevalda från och med den 24 maj 2012 enligt
bilaga till föreliggande skrivelse.
Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt
föreliggande förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stycke sex
under rubriken ”Kommunfullmäktiges ordförande” i ”Bestämmelser
om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” sidan 6 får följande
lydelse:
”I övrigt åligger det ordförande i enlighet med beslut om ny politisk
organisation (1999) att följa de av kommunfullmäktige utsedda
beredningarnas arbete. I de fall då det ej existerar några av kommunfullmäktige beslutade beredningar som är i arbete, erhåller ordförande
ett reducerat fast arvode i enlighet med bilaga.”
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om arvoden till
förtroendevalda från och med den 24 maj 2012 enligt bilaga till
föreliggande skrivelse.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 88
Au § 74

Dnr KS 019/2012

Förfrågan om köp av kommunal mark i Högfors,
XXXXXXXXXXXXXXXX
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , har inkommit med
förfrågan daterad den 2 april 2012 om köp av del av kommunens mark på
fastigheten Högfors 5:1. På grund av den aktuella markens beskaffenhet
föreslås att kommunen säljer delar av marken för 25 kronor per m2 och
delar av marken för 10 kronor per m2.
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med skrivelse i ärendet
daterad den 3 april 2012.
Förslag
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunen säljer delar av mark på fastigheten Högfors 5:1 till
XXXXXXX till ett pris av 25 kronor per m2 respektive 10 kronor m2
enligt markering i föreliggande skrivelse. Vidare föreslås beslutas att
XXXXXXXXX skall bekosta fastighetsregleringen.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda XXXXXXXX att köpa den
aktuella marken för 25 kronor per m2 samt att köparen bekostar
fastighetsregleringen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
XXXXXXXXXXXXXX
Inköpare Britt-Marie Cassel

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 89
Au § 75

Dnr KS 003/2012

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2009-2011
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en
redovisning och uppföljning per den 30 mars 2012 av budgetbeslut
2009-2011.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna redovisningen och uppföljningen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen och uppföljningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 90
Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2012-03-01—2012-03-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2012-03-01—2012-03-31.
Beslut av kommunchef Tommy Larserö om uthyrning av cafeterian i
Tingshuset 2 juni-31 augusti 2012 till Ljusnarsbergs Slöjd- och
Hantverkare.
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 91
Delgivningar
Bildningsutskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
10 april 2012.

Allmänna utskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
11 april 2012.

Sociala utskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
17 april 2012.

Utbildningsdepartementet

Remiss om ändrad tidpunkt för vissa
krav på legitimation för lärare och
förskollärare.

Sveriges Kommuner och
Landsting

Kommunernas mottagande av
betygshandlingar från friskolor.

Dyskalkyliföreningen Sverige

Enkätundersökning i kommuner och
landsting om dyskalkyli.

Nya Nyhyttans
Behandlingshem

Information om av Socialstyrelsen
avslutat tillsynsärende.

Barnombudsmannen

”Signaler – våld i nära relationer”.

Örebro läns landsting,
Habiliteringen,
Familjerådgivningen

Familjerådgivningens
verksamhetsberättelse för 2011.

Kost- och boråd Treskillingens Minnesanteckningar från möte den
servicehus
2 mars 2012.

Justerandes sign.

Örebro läns landsting och
Regionförbundet Örebro

Kartläggning och inventering av
insatser avseende hemsjukvård vid
psykisk störning.

Sveriges Kommuner och
Landsting

Överenskommelse för 2012 mellan
staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om stöd till evidensbaserad
praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten.

Utdragsbestyrkande

21 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN

22 (30)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Information, ”Individbaserade insatser
– ersättning för betydande extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§
förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.
(ErsF) samt ersättning för vissa
särskilda kostnader och för extraordinära kostnader för vårdinsatser
enligt 32 och 36 §§ förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar
(NyErsF)”.

Migrationsverket

Socialstyrelsen

Information om handläggning av
överflyttningsärenden.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Dom i mål nr 733-12 E, avslag på
överklagande.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Dom i mål nr 3399-11 E, avslag på
överklagande.

Kammarrätten i Göteborg

Beslut i mål nr 6780-11, ej meddela
prövningstillstånd.

Sveriges Kommuner och
Landsting

Skriften ”En utvecklingsdag för
fullmäktige”.

Leader Bergslagen

Dnr KS 178/2012 530

Dnr KS 014/2012

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Länsstyrelsen Örebro län

Skolverket

Justerandes sign.

Kallelse till årsstämma den
25 april 2012.
Delegationsbeslut, beviljande av
rivningslov för kiosken på fastigheten
Herrhagen 1:33.
Beslut om tillstånd till allmän
kameraövervakning, Skandinaviska
vargforskningsprojektet (SLU).
Rapport 370 2012 Pedagogisk omsorg
En nationell kartläggning av
verksamhetsformens struktur och
styrning i kommunerna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Dnr KS 001/2012

Dnr KS 023/2012

2012-04-25

Information om att söka statsbidrag för
att implementera de nationella
riktlinjerna för vård och omsorg om
personer med demenssjukdom.

Socialstyrelsen

Hällefors, Ljusnarsbergs,
Lindesbergs, Nora kommuner
och Örebro läns landsting

Avtal om samverkan för lokalt
folkhälsoarbete.

Lokal Utveckling & Social
Ekonomi (L&SEK)

Kallelse till styrelsemöte den
23 april 2012.

Örebro läns landsting

Verksamhetsberättelse 2011,
Patientnämnden Örebro län

Dnr KS 054/2012 ?

Länsstyrelsen Örebro län

Uppföljning av Ljusnarsbergs
kommuns risk- och sårbarhetsanalys
2011.

Dnr KS 054/2012 ?

Länsstyrelsen Örebro län

Uppföljning av kommunernas och
landstingets risk- och sårbarhetsanalyser 2011.

Kommuner i norra Örebro län
(KNÖL)

Minnesanteckningar från möte den
5 april 2012.

Dnr KS 034/2012

Dnr KS 017/2012

Dnr 095/2011

Dnr KS 018/2012

Justerandes sign.

Länsstyrelsen Örebro län

Beslut att inte pröva kommunens beslut
den 15 mars 2012 att anta detaljplan för
Bångbro 4:2 med flera (Dalskogen).

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Protokollsutdrag från sammanträde den
14 mars 2012, Tysta områden,
information om pågående naturvårdsprojekt där det analyserats var
opåverkade och tysta områden
förekommer i kommunen.

Länsstyrelsen Örebro län

Beslut att inte pröva kommunens beslut
den 15 mars 2012 att anta detaljplan för
del av Lund 2:4.

Mälardalens
vattenvårdsförbund

”Mälaren – en sjö för miljoner!”.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Dnr KS 009/2012

Riksrevisionen

Dnr KS 018/2012

Örebro läns landsting

Dnr KS 007/2012

Önskemål om besök i kommunen.
Miljö- och hållbarhetsprogram
2012-2015.

Bergslagens Kommunalteknik

Förvaltningsrätten i Karlstad

Lantmäteriet

Protokollsutdrag från direktionens
sammanträde den 24 februari 2012, § 2,
antagande av reviderad avfallsplan och
avfallsföreskrifter.
Dom i mål nr 824-12 E, avslag på
överklagande.
Bekräftelse på inkommen ansökan om
fastighetsreglering rörande
Herrhagen 1:20 och 23.

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 92
Information rörande Bergslagens Kommunalteknik,
Bergslagens miljö- och byggnämnd och Räddningsnämnden
Västerbergslagen
Ärendebeskrivning
Gunnar Fransson (M) informerar om utvecklingen i Bergslagens
Kommunalteknik (BKT).
Ulf Hilding (M) och Antti Tsupukka (S) informerar om utvecklingen i
Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Wiveca Stopp (S) informerar om utvecklingen i Räddningsnämnden
Västerbergslagen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 93
Fråga angående närvaroförteckningar vid politiska
sammanträden, Ulf Hilding (M)
Ärendebeskrivning
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: Varför förekommer inga närvaroförteckningar vid de
politiska sammanträdena där de närvarande signerar sin närvaro?
Kommunsekreterare Anders Andersson svarar att vid samtliga
sammanträden förutom kommunfullmäktiges ansvarar sekreteraren för att
närvaron av ledamöter och ersättare registreras. I kommunfullmäktige
företas upprop.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 94
Fråga angående enhetschef för mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar, Ulf Hilding (M)
Ärendebeskrivning
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: Hur förhåller det sig angående rekrytering av enhetschef
för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar?
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att en person har erbjudits
tjänsten som enhetschef för mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar men har tackat nej av privata skäl. Kontakt har tagits med
ytterligare en sökande och förhoppningsvis kan tjänsten tillsättas under
vecka 17.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 95
Fråga angående översynen av kommunens
föreningsbidrag, Astrid Dahl (V)
Ärendebeskrivning
Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: Hur utvecklar sig arbetet med översynen av kommunens
föreningsbidrag?
Kommunchef Tommy Larserö svarar att arbetet med översynen inte har
inletts ännu men avses starta inom det närmaste.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 96
Frågor angående utvecklingen gällande eventuell
exploatering av Näset och Mossboviken samt röjning av
kommunal mark i Djäkensområdet , Hans Hedborg (C)
Ärendebeskrivning
Hans Hedborg (C) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande frågor: Hur utvecklar sig en eventuell exploatering av Näset och
Mossboviken? Vad avser kommunen göra angående bristfällig röjning av
kommunal mark i Djäkensområdet?
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson svarar att rapport
angående en eventuell exploatering av Näset och Mossboviken beräknas
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj 2012.
Beträffande röjning av kommunal mark i Djäkensområdet skall detta vara
genomfört alternativt genomföras inom de närmaste dagarna. Uppföljning
skall ske av att röjningen genomförs.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-25

Ks § 97
Kommunchefen informerar
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö ger följande information:
 Ljusnarsbergs kommun har stigit 66 placeringar i
Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuner. Kommunen
har nu plats 213.
 Forskning visar att arbetslösheten stiger relativt lite i mindre
kommuner.
 Ritningar har utarbetats inom projektet Mer Koll gällande
resecentrum i Kopparberg och Ställdalen.
 Kommunen startar projektet Ljus idé vars syfte är att fånga upp
innovationer i kommunen.
 Representanter från kommunen kommer att träffa Länsstyrelsen
Örebro län den 14 maj 2012 för att diskutera kommunens
krisorganisation.
 Informationsträff har avhållits med förvaltningschef
Mats Brantsberg, Örebro kommun rörande radiokommunikationssystemet Rakel.
 En internettidning, ”Kopparbergar´n” har startat.
 Förhandling pågår med Trafikverket angående att anlägga två
parkeringsplatser utanför ICA Kopparhallen vid
Bergmästaregatan.
 Diskussion pågår med Bergslagens Sparbank angående
möjligheterna för kommunens näringsliv att uppta nya lån.
 Utveckling Ljusnarsberg har lanserat konceptet ”Kyrkbyn” som
utgörs av ett paketerbjudande till bussföretag med bland annat
guidning bland några av kommunens sevärdheter.
 Informatör Ylva Edbohm har sagt upp sig från sin tjänst i
kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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