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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23
Tid: 08.30 – 12.00
13.00 – 14.45

Tingshuset, Kopparberg

Plats och tid

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Wiveca Stopp (S)
Gert Stark (S)
Antti Tsupukka (S), §§ 98-104
Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare, §§ 105-138
Astrid Dahl (V)
Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare
Hans Hedborg (C)
John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare
Ulf Hilding (M)
Anetté Bülow (M), tjänstgörande ersättare, §§ 98-112

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Tommy Larserö, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Anders Nordlund, bildningschef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Torbjörn Larsson, verkställande direktör, LFAB, § 105
Stefan Olsson, konsult, § 98
Tomas Larsson, näringslivschef, §§ 99-100

Utses att justera

John-Ove Johansson

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2012-06-05

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Paragrafer:

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

John-Ove Johansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-23

Datum för
anslags uppsättning

2012-06-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift
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Anders Andersson

Datum för
anslags nedtagande

2012-06-29

98 – 138
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 98
Au § 94

Dnr KS 002/2012

Förslag till reviderad delegationsordning, allmän
delegation
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till reviderad
delegationsordning rörande allmän delegation.
Kommunchef Tommy Larserö redovisar föreliggande förslag till
reviderad delegationsordning rörande allmän delegation.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Konsult Stefan Olsson informerar om delegation och delegationens
juridiska innebörd.
Yrkanden
Hans Hedborg (C) yrkar på återremiss av ärendet då det råder osäkerhet
och oklarheter beträffande delegationsordningens innebörd.
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulf Hilding (M), yrkar
att redaktionella och layoutmässiga ändringar skall genomföras samt
vissa förtydliganden av vilka ärenden respektive delegat har rätt att ta
beslut i.
Gert Stark (S) yrkar att i anvisningarna till ärendet ”Omfördela medel
inom vars och ens budgetram”, sidan 13, skall anges ”Efter samråd med
förvaltningschef och ekonomichef”.
Wiveca Stopp (S) yrkar att under rubriken ”Delegationens art” på sidan
15 stryks texten ”… för varje fastighetsaffär och inom en total
beloppsram om 500 000 kronor per kalenderår”.
Astrid Dahl (V) yrkar att i anvisningarna till ärendet ”Inom befintlig
budgetram besluta om förändring av befattningsnomenklatur avseende
tjänster” skall anges ”Chefstjänster i samråd med allmänna utskottet”.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på återremiss eller ej och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ej skall återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till delegationsordning, allmän delegation med ändringar enligt Ewa-Leena Johanssons
och Ulf Hildings yrkande samt Gert Starks, Wiveca Stopps och
Astrid Dahls yrkanden.
_________
Expediering:
Kommunchef Tommy Larserö
Kommunsekreterare Anders Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 99
Au § 82

Dnr KS 014/2012

Remiss, Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik,
Örebro län, Örebro läns landsting
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Örebro läns landsting har den 14 april 2012 inkommit med inbjudan till
kommunen att inkomma med synpunkter på förslag till Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik, Örebro län. Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för regional
kollektivtrafik i Örebro län och innehåller bland annat mål och
grundläggande principer för kollektivtrafikens framtida utveckling.
Eventuellt remissvar skall vara Örebro läns landsting tillhanda senast den
31 maj 2012.
Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till remissvar.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt näringslivschef Tomas Larsson att
genomföra revideringar av förslaget utifrån dagens diskussion i allmänna
utskottet samt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till reviderat
remissvar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslaget till remissvar med följande
kompletteringar:
 I remissvaret görs tillägg med betydelsen av kommunikationer
i öst-västlig riktning.
 Den angivna prioriterade insatsen rörande synkronisering av
tidtabeller utvecklas.
 Starkare poängtering beträffande betydelsen av länsöverskridande biljettsystem.
_________
Expediering:
Örebro läns landsting
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 100

Dnr KS 061/2011

Exploatering av Näset och Mossboviken
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Tomas Larsson inkom med skrivelse daterad den
4 oktober 2011 rörande exploatering av området Näset och Mossboviken.
Den föreslagna exploateringen består i att attraktivt boende skapas
genom sjönära tomter i området Näset och Mossboviken. I skrivelsen
föreslogs kommunstyrelsen besluta att uppdra åt näringslivschefen att
fortsätta processen med exploatering av sjönära boende i områdena Näset
och Mossboviken enligt då föreliggande förslag, att kostnaden för
utredningen, 175 000 kronor plus minus 30 procent skulle finansieras via
kommunstyrelsens disponibla medel, att exploateringen av aktuella
områden skulle vara kostnadsneutral för kommunen samt att kommunen
vid ett senare tillfälle skulle besluta om eventuell exploatering skulle ske
av aktuella områden.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2011, § 236
redovisade näringslivschef Tomas Larsson, fysisk planerare
Gustav Björeman, BMB, och avdelningschef VA Gunnar Berglund,
BKT, ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle enligt följande:
 uppdra åt näringslivschef Tomas Larsson att fortsätta processen
mot en exploatering av sjönära tomter i områdena Näset och
Mossboviken enligt då föreliggande förslag,
 uppdra åt kommunchef Tommy Larserö undersöka huruvida
kommunen skulle bekosta den totala exploateringskostnaden eller
om delar var att hänföra till det ordinarie kommunbidraget till
BKT,
 att kostnaden för utredningen skulle finansieras genom
kommunstyrelsens disponibla medel,
 uppdra åt kommunchef Tommy Larserö att nogsamt följa
utredningen och, i de fall denna utvisade att exploateringen
medförde större kostnader än vad som angavs i då föreliggande
förslag, omedelbart avsluta utredningen,
 att exploateringen av föreslagna områden skulle vara kostnadsneutral för kommunen,
 att kommunstyrelsen kontinuerligt skulle informeras om
utvecklingen i ärendet, samt
 att kommunen skulle vid ett senare tillfälle besluta om eventuell
exploatering skulle ske av aktuella områden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Näringslivschef Tomas Larsson informerar om utvecklingen i ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 101
Au § 80

Dnr KS 008/2011

Förslag till överföring av 2011 års ekonomiska resultat
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef Bo Wallströmer har
inkommit med skrivelse rörande överföring av 2011 års ekonomiska
resultat. I skrivelsen anges att i den av kommunfullmäktige vid
sammanträde den 16 december 2010, § 103 beslutade styrmodellen
fastslås, att uppdragshandlingar skall upprättas mellan verksamheterna
och kommunstyrelsen samt att 50 procent av över- respektive underskott
i det ekonomiska resultaten skall föras över mellan åren.
Förslag
Kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef Bo Wallströmer föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för
räkenskapsåret 2011 avstå resultatöverföring för verksamhetsansvariga.
Förslaget motiveras av att flertalet uppdragshandlingar upprättades under
senare delen av 2011 och därav var förutsättningarna för verksamheterna
obekanta under delar av 2011.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för
räkenskapsåret 2011 avstå resultatöverföring för verksamhetsansvariga
med motiveringen att flertalet uppdragshandlingar upprättades under
senare delen av 2011 och därav var förutsättningarna för verksamheterna
obekanta under delar av 2011.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 102
Au § 69
Bus § 39
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

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

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.

Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningens resultatprognos den 31 mars 2012 visar ett
underskott i förhållande till budgeten med 350 000 kronor. Fördelat på
ansvarsområden görs följande prognoser om nettoresultatet (tkr):
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ansvarsområde
Budget
Prognos
Bildningschef (510)
40 730,6
40 954
Förskolor (520–523)
9 912,5
10 113
Garhytteskolan (542)
6 702,1
6 702
Kyrkbacksskolan (544)
18 697,1
18 697
Vuxam (550)
5 336,7
5 264
Summa
81 379,0
81 729,5

Avvikelse
-223
-200
0
0
73
-350

Ansvarsområdenas nettoutfall den 31 mars 2012 vid riktpunkten 25 procent
(tkr):
Ansvar
Utfall
Periodbudget
Avvikelse
510
7 015,5
10 116,0
3 100,5
520–523
2 827,0
2 386,0
-441,0
542
1 976,8
1 624,6
-352,2
544
5 533,1
4 533,4
-999,7
550
2 063,8
1 268,4
-795,4
S:a
19 416,2
19 928,4
512,2

%
17,0
29,0
29,0
30,0
39,0
24,0

Inom ansvarsområde 510 Bildningschef kostar förskoleplatser i
Löa friskola och Ludvika kommun 551 000 kronor mer än beräknat,
skolskjutsar 523 000 kronor mindre och grund- och gymnasiesärskola
582 000 kronor mer. Elever från andra kommuner ger 209 000 kronor i
högre intäkter. Vissa kostnader för köp av gymnasieplatser januari–mars
och skolskjutsar för mars är 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. 350 000 kronor för skolmåltider januari–mars har inte
debiterats av kostverksamheten. Det förväntade underskottet beror på
personalkostnader varav vissa inte fullt ut kompenseras av Migrationsverket.
Inom ansvarsområde 542 Garhytteskolan har 460 000 kronor för 2011
från Migrationsverket inte utbetalats och 135 000 kronor för
januari–februari inte rekvirerats (görs kvartalsvis). 150 000 kronor för
skolmåltider januari–mars har inte debiterats av kostverksamheten.
Inom ansvarsområde 544 Kyrkbacksskolan och musikskolan har
711 000 kronor avseende uppbokade intäkter för 2011 och rekvirerade
för januari–mars inte utbetalats. Högre personalkostnader kompenseras
av intäkter från Migrationsverket.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Inom ansvarsområde 550 Vuxam har ersättningar från Arbetsförmedlingen för januari–mars inte utbetalats. 207 000 kronor för januari–april
skall rekvireras från Samordningsförbundet i norra Örebro län (Sofint).
Överföring med 362 000 kronor för gymnasieplatser skall göras från
ansvarsområde 510.
Resultatet för april delges utan prognos. Konstateras att det råder oklarhet
om vilken månad som skall redovisas för utskottet: närmast föregående
eller den dessförinnan. Detta bör klarläggas så att rapporterna hanteras
lika i utskotten.
Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet beslutar att godkänna redovisningarna och överlämna
dem till kommunstyrelsen.

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

Netto,
prognos/budget,
tkr

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

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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Sammanträdesdatum
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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.
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.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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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 dem till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar kommunövergripande ekonomisk
rapport.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 103
Au § 83

Dnr KS 032/2011

Ekonomisk rapport per den 31 mars 2012
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Fördjupad ekonomisk rapport för perioden 1 jamuari-31 mars 2012 har
upprättats. Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar rapporten.
I rapporten prognostiseras ett överskott för helåret 2012 med
2 182 000 kronor. Likviditeten uppgår den 30 april 2012 till
8,6 miljoner kronor.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter rapporten till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med handling daterad den
9 maj 2012 innehållande åtgärdsförslag med anledning av vad som
framgår av den ekonomiska rapporten.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i ovanstående skrivelse
kommunstyrelsen besluta
 att utskotten till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2012
redovisar vilka åtgärder som vidtagits och vad de beräknas
förbättra respektive utskotts resultat med,
 att utskotten till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2012
redovisar vilka åtgärder som har en bestående effekt respektive
vilka åtgärder som endast har effekt budgetåret 2012, samt
 att åtgärder av bestående effekt läggs in i grundbudgeten för 2013,
det vill säga påverkar budgetram för respektive utskott.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten samt att den skall
delges kommunfullmäktige. Vidare beslutar kommunstyrelsen enligt
föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Kommunchef Tommy Larserö
Bildningschef Anders Nordlund
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Ekonomichef Bo Wallströmer
Socialchef Charlotte Dahlbom

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 104

Dnr KS 017/2012

Ekonomisk rapport, Bergslagens miljö- och
byggnämnd (BMB)
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) har inkommit med
ekonomisk rapport för perioden 1 januari-31 mars 2012. För perioden
uppvisas en negativ nettoavvikelse i förhållande till periodbudget med
1 287 000 kronor och prognosen för helåret 2012 är ett resultat i enlighet
med budget.
BMB-ledamoten Antti Tsupukka (S) lämnar kompletterande uppgifter till
den ekonomiska rapporten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten.
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 105
Au § 85

Dnr KS 030/2012

Ekonomisk rapport för perioden 1 januari-31 mars
2012, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med
ekonomisk rapport avseende perioden 1 januari–31 mars 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
4 435 745
50 481
409 462
- 3 013 780
- 353 288
- 711 242
- 475 732
- 129 449
212 197

Budget
4 441 806
53 544
180 860
- 2 741 814
- 386 397
- 614 824
- 518 984
- 388 460
25 731

Avvikelse
- 6 061
- 3 063
228 602
- 271 966
33 109
- 96 418
43 252
259 011
187 466

Likviditeten i bolaget var den 27 april 2012 11 982 235 kronor.
Under februari månad var 43 lägenheter outhyrda varav 16 var i sådant
skick att de inte gick att hyra ut.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att
finna finansiering för nödvändig ombyggnation av tak på byggnad
tillhörande Stora Gården.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Verkställande direktören i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB),
Torbjörn Larsson, föredrar LFABs ekonomiska rapport.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________
Expediering:
Verkställande direktör Torbjörn Larsson
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 106
Au § 86

Dnr KS 094/2011

Ekonomisk prognos, Bergslagens Kommunalteknik
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med ekonomisk
prognos per mars månad 2012. I prognosen antas ett överskott för
helåret 2012 med 798 000 kronor vilket är 150 000 kronor mindre än
budgeterat.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar prognosen.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 107
Au § 87

Dnr KS 027/2012

Ekonomisk rapport, Räddningsnämnden
Västerbergslagen
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk
rapport för perioden 1 januari-31 mars 2012 samt prognos för helåret
2012. För perioden uppvisas en positiv avvikelse med 937 221 kronor
och prognosen för helåret 2012 är ett resultat i enlighet med budget.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten och prognosen.
_________
Expediering:
Räddningsnämnden Västerbergslagen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 108
Ön § 26

Dnr KS 025/2012

Ekonomisk rapport, överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Administrativa chefen Charlotte Dahlbom redovisar ekonomirapport med
verksamhetsberättelse för första tertialet 2012. Noteras bland annat att
antalet ärenden per 30 april var 697 stycken fördelat på 91 för Hällefors,
312 för Lindesbergs, 106 för Ljusnarsbergs och 188 för Nora kommun
samt att verksamheten har ett överskott på 192 000 kronor för perioden.
Hon informerar också om sitt och Siv Sanders (S) deltagande vid budgetsammanträde i Hällefors kommun.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten och
verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten och verksamhetsberättelsen.
_________
Expediering:
Överförmyndarnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 109
Au § 89

Dnr KS 202/2010

041

Årsredovisning 2011, Regionförbundet Örebro
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för år 2011 har upprättats för Regionförbundet Örebro
innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och
ekonomiska resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets
ekonomiska resultat för år 2011 uppgår till ett överskott av
1 178 000 kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med
178 000 kronor.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Förslag
Gert Stark (S) föreslår att kommunfullmäktige beviljar kommunens
ledamöter i Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011 samt godkänner årsredovisningen.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i Regionförbundet
Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt
godkänner årsredovisning för Regionförbundet Örebro avseende år 2011.
Protokollsanteckning
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (S), Wiveca Stopp (S),
Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M) icke deltar i behandlingen av
ärendet och beslutet.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 110
Au § 88

Dnr KS 012/2012

Ansökan om ekonomiskt bidrag 2012-2014, Hopajola
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Hopajola har den 26 mars 2012 inkommit med ansökan om ekonomiskt
bidrag uppgående till 8 000 kronor per år åren 2012, 2013 och 2014. Det
ekonomiska bidraget är utöver den årliga medlemsavgiften på
500 kronor.
Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att tilldela
Hopajola ekonomiskt bidrag 2012-2014 utifrån samma fördelningsprincip som anges i förslaget till storlek på Örebro kommuns ekonomiska
bidrag, vilket innebär ett ekonomiskt bidrag motsvarande 0,33 kronor per
kommuninvånare.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Hopajola
Ekonomichef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 111
Bus § 41

Dnr KS 038/2012

Medborgarförslag om lunchmusik på skolorna
Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2012 (§ 32) att överlämna ett
medborgarförslag från John Björklund om lunchmusik på skolorna till
kommunstyrelsen för beredning.
XXXXXXXX representerande Ljusnarsbergs kammarmusikförening,
föreslår att en pianist engageras för att spela klassisk musik under skolluncherna för att bidra till en lugn måltidsmiljö.
I skriftligt förslag till yttrande anför bildningschef Anders Nordlund att
det traditionella sättet att uppnå en lugnare miljö i matsalarna är genom
vuxnas närvaro, vilken dock har minskat till följd av indragningen av de
fria pedagogiska måltiderna av ekonomiska skäl. Klassisk musik har ofta
en lugnande inverkan och vore intressant att pröva, men är ekonomiskt
inte genomförbart annat än undantagsvis såvida inte medlemmar i
kammarmusikföreningen eller andra musiker är intresserade av att framträda utan arvode. Han föreslår att medborgarförslaget besvaras genom
antagande av förslaget till yttrande.
Bildningsutskottets förslag
Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta bildningschefens förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar anta bildningschefens förslag till yttrande
och därmed anse medborgarförslaget besvarat.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 112

Dnr KS 011/2012

Avtal angående samhällsbetald anropsstyrd trafik
Ärendebeskrivning
Länstrafiken Örebro AB har inkommit med protokoll från möte med
Örebro läns kommuner den 9 maj 2012. Av protokollet framgår bland
annat att nuvarande avtal angående samhällsbetald anropsstyrd trafik
upphör att gälla den 30 juni 2014. För att nytt avtal skall kunna starta
från och med den 1 juli 2014 har planeringen inför ny upphandling
inletts. Kommunerna har att besluta om vilka restyper som skall ingå i
den samordnade trafiken för respektive kommun.
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att färdtjänst och riksfärdtjänst skall ingå i
den samordnade trafiken för kommunen och upphandlas av
Länstrafiken Örebro AB.
_________
Expediering:
Länstrafiken Örebro AB
Socialchef Charlotte Dahlbom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 113
Au § 90

Dnr KS 007/2012

Handling för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
gentemot Bergslagens Kommunalteknik
Allmänna utskottet
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 2010,
§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar.
Kommunchef Tommy Larserö presenterade förslag till uppdragshandling
mellan kommunen och kommunens ledamöter i Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) vid kommunstyrelsens sammanträde den
22 februari 2012, § 41. Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle att
återremittera ärendet.
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till handling för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot BKT.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till handling för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot Bergslagens Kommunalteknik efter
revideringar.
_________
Expedieringar:
Bergslagens Kommunalteknik + handling
Kommunchef Tommy Larserö

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 114
Au § 91

Dnr KS 017/2012

Handling för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
gentemot Bergslagens miljö- och byggnämnd
Allmänna utskottet
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 2010,
§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar.
Kommunchef Tommy Larserö presenterade förslag till uppdragshandling
mellan kommunen och kommunens ledamöter i Bergslagens miljö- och
byggnämnd (BMB) vid kommunstyrelsens sammanträde den
22 februari 2012, § 42. Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle att
återremittera ärendet.
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till handling
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot BMB.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till handling för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot Bergslagens miljö- och byggnämnd
efter revideringar.
_________
Expedieringar:
Bergslagens miljö- och byggnämnd + handling
Kommunchef Tommy Larserö

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 115
Au § 92

Dnr KS 027/2012

Handling för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
gentemot Räddningsnämnden Västerbergslagen
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 2010,
§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar.
Kommunchef Tommy Larserö presenterade förslag till uppdragshandling
mellan kommunen och kommunens ledamöter i Räddningsnämnden
Västerbergslagen vid sammanträde i kommunstyrelsen den
22 februari 2012, § 43. Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle att
återremittera ärendet.
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till handling
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot Räddningsnämnden
Västerbergslagen.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till handling för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot Räddningsnämnden Västerbergslagen
efter revideringar.
_________
Expedieringar:
Räddningsnämnden Västerbergslagen + handling
Kommunchef Tommy Larserö

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 116

Dnr KS 018/2012

Kortversion av Naturvårdsprogram för
Ljusnarsbergs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning
(BMB) inkom med förslag till Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs
kommun daterat den 15 oktober 2009.
Syftet med ett naturvårdsprogram var att klarlägga kommunens ansvar för
naturvården och att belysa de viktigaste naturvårdsfrågorna i kommunen.
Fokus låg mycket på den tätortsnära naturen. Programmet fastlade lokala
miljömål och åtgärder för naturvården samt principer för hur alla berörda
i kommunal verksamhet skulle arbeta för att bidra till att målen skulle
uppnås.
Kommunekolog Ingrid Andrén inkom med reviderat förslag till
Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs kommun daterat den 24 november
2009. Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 17 december
2009, § 120 förslaget till Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs kommun.
Vid detta tillfälle beslutades även att uppdra åt BMB att utarbeta en
kortversion av naturvårdsprogrammet.
BMB har inkommit med en uppdaterad kortversion av Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs kommun.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den
15 maj 2012 kommunstyrelsen besluta att notera föreliggande korversion
av Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 117
Ön § 27

Dnr KS 025/2012

Namnbyte på överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Vid överförmyndarnämndens sammanträde den 1 februari 2012, § 1
framkom att handläggarna önskade ett annat namn på nämnden än Överförmyndarnämnden för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora
kommuner; ett som skulle vara lättare att använda och samtidigt syfta på
det geografiska området, till exempel Bergslagens överförmyndarnämnd.
Kanslisekreterare Thomas Abrahamson anför i tjänsteskrivelse
18 april 2012 att namnet Bergslagens överförmyndarnämnd inte kan
hittas vid sökning på internet varför det får antas vara ”ledigt”, inte heller
något om registrering eller tillåtelse till användande av visst namn på
kommunal nämnd. Jämförelse med tillkomsten av Bergslagens miljö- och
byggnämnd visar att dess namn fastställdes genom kommunernas
överenskommelse.
Kommunstyrelseordförandena och kommuncheferna i de samverkande
kommunerna är positiva till namnet Bergslagens överförmyndarnämnd
och anser att beslut om det skall tas av Ljusnarsbergs kommunfullmäktige.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att överförmyndarnämnden för Hällefors,
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner skall heta Bergslagens
överförmyndarnämnd.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden för Hällefors,
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner skall heta Bergslagens
överförmyndarnämnd.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 118
Su § 74

Dnr KS 046/2012

Uppdragshandling, enheten för rehabilitering
Sociala utskottet
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 2010,
§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar.
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Gunilla Andersson, tillika
medicinskt ansvarig för rehabilitering, presenterar förslag till
uppdragshandling gällande enheten för rehabilitering.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till överenskommelse
och uppdragshandling mellan kommunen och enheten för rehabilitering.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottet förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschef Gunilla Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 119
Su § 75

Dnr KS 001/2012

Medarbetarkontrakt, vaktmästare inom äldreomsorgen
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Enhetschef Gunilla Andersson, tillika medicinskt ansvarig för
rehabilitering, redovisar upprättat förslag till medarbetarkontrakt för
vaktmästare inom äldreomsorgen.
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar att godkänna medarbetarkontraktet samt att
medarbetarkontraktet skall delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschef Gunilla Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 120
Su § 76

Dnr KS 001/2012

Medarbetarkontrakt, hjälpmedelstekniker inom
äldreomsorgen
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Enhetschef Gunilla Andersson, tillika medicinskt ansvarig för
rehabilitering, redovisar upprättat förslag till medarbetarkontrakt för
hjälpmedelstekniker inom äldreomsorgen.
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar att godkänna medarbetarkontraktet samt att
medarbetarkontraktet skall delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschef Gunilla Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 121
Su § 77

Dnr KS 001/2012

Medarbetarkontrakt, personal dagrehabiliteringen och
dagverksamhet inom äldreomsorgen
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Enhetschef Gunilla Andersson, tillika medicinskt ansvarig för
rehabilitering, redovisar upprättat förslag till medarbetarkontrakt för
personal inom dagrehabiliteringen och dagverksamheten inom
äldreomsorgen.
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar att godkänna medarbetarkontraktet samt att
medarbetarkontraktet skall delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschef Gunilla Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 122
Su § 84

Dnr KS 001/2012

Personalbemanning inom särskilt boende
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom informerade vid sociala utskottets
sammanträde den 8 mars 2012, § 33 om att en diskussion initierats på
nationell nivå rörande personalbemanning inom särskilt boende.
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 8 mars 2012, § 33 att
uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom att utreda kommunens personalbemanning inom särskilt boende utifrån tagna beslut, tillämpning av tagna
beslut samt, om behov föreligger, revidering av tillämpningen.
Socialchef Charlotte Dahlbom inkom vid sociala utskottets sammanträde
den 17 april 2012, § 51 med utredning av personalbemanningen inom
särskilt boende inom kommunen daterad den 21 mars 2012. Utredningen
redovisade bakgrund till kommunens personalresursfördelningssystem och
tillämpningen av systemet i praktiken. Sociala utskottet beslutade vid detta
tillfälle om fortsatt tillämpning av personalresurssystem enligt vad som sker
i dagsläget utifrån budgeterade resurser. Vidare beslutade sociala utskottet
påtala för budgetberedningen vikten av att i deras arbete med Övergripande
strategier 2013 och plan för 2014-2015 (ÖSB 2013) överväga personalbemanningen inom särskilt boende.
Ordförande Ingemar Javinder (S) informerar att ärendet åter aktualiserats
efter sociala utskottets beslut.
Förslag
Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår sociala utskottet besluta att
uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom att komplettera handlingen daterad
den 21 mars 2012 med sammanfattning av Socialstyrelsens skrivningar
rörande personalbemanning inom äldreomsorgen samt en beskrivning av
den i kommunen tillämpade flexibla fördelningen av personal inom
äldreomsorgen. Vidare föreslås sociala utskottet besluta att denna handling
tillställs kommunstyrelsen med framförande av önskemål om beslut rörande
fortsatt tillämpning enligt den princip som tillämpas i dagsläget.
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschefer inom äldreomsorgen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 123

Dnr KS 042/2012

Samråd, upphävande av detaljplaner för del av Stortorp,
Finnhyttans industriområde och Helsinggården
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med samrådshandling daterad den 8 maj 2012 rörande förslag till upphävande av
detaljplaner för del av Stortorp, Finnhyttans industriområde och Helsinggården. Syftet med upphävandet av detaljplanerna är att dessa av olika
skäl blivit inaktuella.
Eventuella synpunkter skall vara Bergslagens miljö- och byggförvaltning
tillhanda senast den 1 juni 2012.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte har något att erinra mot
förslaget till upphävande av detaljplaner för del av Stortorp, Finnhyttans
industriområde och Helsinggården
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggförvaltning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 124

Dnr KS 026/2011

Årsredovisning 2011, Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2011. LFABs ekonomiska resultat för
år 2011 uppgår till ett överskott av 1 510 000 kronor. Överskottet föreslås
av styrelsen balanseras i ny räkning.
Auktoriserad revisor Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton har inkommit
med förslag till revisionsberättelse där årsstämman föreslås fastställa
föreliggande förslag till resultaträkning och balansräkning, att resultatet
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens
ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för
berört räkenskapsår.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag, revisionsberättelsen och
granskningsrapporten för verksamhetsåret 2011.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 125

Dnr KS 056/2010

141

Årsredovisning 2011, Ljusnarsbergs Kommunlager AB
(LKAB)
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB) har inkommit med förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2011. LKABs ekonomiska resultat för
år 2011 uppgår till ett överskott av 3 891 kronor. Överskottet föreslås av
styrelsen balanseras i ny räkning.
Auktoriserad revisor Peter Söderman, PWC har inkommit med förslag till
revisionsberättelse där årsstämman föreslås fastställa föreliggande förslag
till resultaträkning och balansräkning, att resultatet disponeras enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och
bolagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för berört
räkenskapsår.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för
Ljusnarsbergs Kommunlager AB, revisionsberättelsen och
granskningsrapporten för verksamhetsåret 2011.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 126
Au § 95

Dnr KS 030/2012

Bolagsordning för Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till reviderad
bolagsordning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse daterad den
1 maj 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
godkänna föreliggande förslag till bolagsordning.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 127
Au § 96

Dnr KS 030/2012

Ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
(LFAB)
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till
reviderade ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse daterad den 3 maj
2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
föreliggande förslag till ägardirektiv.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ägaredirektiv.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 128
Au § 73

Dnr KS 030/2012

Direktiv till kommunens ombud vid Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolags bolagsstämma 2012
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag
daterat den 30 mars 2012 till direktiv för kommunens ombud vid
bolagsstämma 2012 i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB).
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid
bolagsstämma 2012 i LFAB följande direktiv:












bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i
enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt godkänna
årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)
avseende räkenskapsåret 2011,
godkänna styrelsens förslag till disposition av 2011 års
resultat,
föreslå att Ewa-Leena Johansson väljs till ordförande i
styrelsen för LFAB för ett år,
föreslå att Gert Stark, Wiveca Stopp, Hans Hedborg och
Anetté Bülow väljs till ordinarie styrelseledamöter i LFAB för
ett år,
föreslå att Ingemar Javinder, Antti Tsupukka,
Leif Jörner Pedersen, Andreas Alexandre och
Gunnar Fransson väljs till ersättare för ledamöterna i styrelsen
för LFAB för ett år,
föreslå att Rune Andersson väljs till lekmannarevisor i LFAB
för ett år,
att styrelsen skall verka för avyttring av LFABs industrilokaler
utifrån marknadsmässiga villkor, samt
att styrelsen skall följa de ägardirektiv som beslutats av
fullmäktige i Ljusnarsbergs kommun.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med reviderat
förslag daterat den 15 maj 2012 till direktiv för kommunens ombud
vid bolagsstämma 2012 i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB).
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid
bolagsstämma 2012 i LFAB följande direktiv:
 bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i
enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt godkänna
årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
avseende räkenskapsåret 2011,
 godkänna styrelsens förslag till disposition av 2011 års
resultat,
 att styrelsen skall verka för avyttring av LFABs industrilokaler
utifrån marknadsmässiga villkor, samt
 att styrelsen skall följa de ägardirektiv som beslutats av
fullmäktige i Ljusnarsbergs kommun.
Yrkanden
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunens
ombud vid LFABs bolagsstämma även ges i direktiv att överlämna
beslutad bolagsordning.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag samt
tilläggsyrkande.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 129
Au § 97

Dnr KS 056/2010

141

Bolagsordning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB
(LKAB)
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till reviderad
bolagsordning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse daterad den
1 maj 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
godkänna föreliggande förslag till bolagsordning.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 130
Au § 67

Dnr KS 041/2012

Direktiv till kommunens ombud vid Tursam i
Bergslagen ekonomisk förenings årsstämma 2012
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar förslag till
direktiv för kommunens ombud vid årsstämma 2012 i Tursam i
Bergslagen ekonomisk förening.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid
årsstämma 2012 i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening följande
direktiv:




bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med förslag i
revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för Tursam
i Bergslagen ekonomisk förening avseende räkenskapsåret
2011, samt
godkänna styrelsens förslag till disposition av 2011 års
resultat.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till
reviderade direktiv för kommunens ombud vid årsstämma 2012 i Tursam
i Bergslagen ekonomisk förening daterade den 15 maj 2012.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen
besluta att ge kommunens ombud vid stämma 2012 i Tursam
Bergslagen ekonomisk förening följande direktiv:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23




bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt godkänna
årsredovisningen för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening
avseende räkenskapsåret 2011, samt
godkänna styrelsens förslag till disposition av 2011 års
resultat.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Stämmoombud Gert Stark (S)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 131
Au § 98

Dnr KS 003/2012

Redovisning och uppföljning av verkställande
gällande beslut i kommunstyrelsen 2008-2012
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med
redovisning och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 2008-2012
per den 30 april 2012 i form av ett arbetsmaterial.
Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 15 maj 2012 angående redovisning och uppföljning av
beslut i kommunstyrelsen 2008-2012 per den 30 april 2012.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen
besluta att godkänna föreliggande redovisning och uppföljning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 132
Au § 99

Dnr KS 003/2012

Redovisning och uppföljning av verkställande
gällande beslut i kommunfullmäktige exklusive
motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en
redovisning och uppföljning per den 30 april 2012 av verkställighet
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2010-2012 exklusive
motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
uppföljningen och redovisningen.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisning och uppföljning per den
30 april 2012 av verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2010-2012 exklusive motioner, medborgarförslag och
budgetuppdrag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 133
Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2012-04-01—2012-04-30.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2012-04-01—2012-04-30.
Anmälan av beslut den 25 april 2012 gällande omplacering av lån hos
Kommuninvest uppgående till 10 000 000 kronor med obestämd
löptid, tio dagars uppsägning och ränta STIBOR plus 0,09 procent.
Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med
kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S)
Anmälan av beslut den 25 april 2012 gällande omplacering av lån hos
Kommuninvest uppgående till 21 000 000 kronor med löptid till och med
den 1 juni 2016 samt ränta uppgående till 2,99 procent.
Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens
ordförande Ewa-Leena Johansson (S)
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 134
Delgivningar
Protokoll fört vid sammanträde den
8 maj 2012.

Bildningsutskottet

Allmänna utskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
9 maj 2012.

Sociala utskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
10 maj 2012.
Begäran om uppgifter beträffande
sommarjobb för ungdomar.

Arbetsmiljöverket

Allmänna råd ”Arbetet med
diskriminering och kränkande
behandling”.

Skolverket

Avgift för tillsyn av förskolan
Garhyttan, inspektionsrapporter om
hygien och lokalvård.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning
Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Avgift för tillsyn av förskolan Åstugan,
inspektionsrapporter om hygien och
lokalvård.
Preliminära uppgifter angående
ekonomiskt bistånd 2010-2011.

Statistiska centralbyrån

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 148-12 E.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 1083-12 E.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 5912-12 E.

Kammarrätten i Göteborg

Justerandes sign.

Beslut i mål nr 9586-11, ej meddela
prövningstillstånd.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Protokollsutdrag från sammanträde den
11 april 2012, § 64, beslut att föreslå
Nora kommun ta bort att-sats rörande
avgift i beslut rörande ny taxa för
offentlig kontroll av livsmedel

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Protokoll från sammanträde den
11 april 2012.

Kommuninvest
Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Protokoll från sammanträde den
16 april 2012.

Ljusnarsbergs kommun

Överenskommelse med Kopparbergs
Skrot & Metall AB om fastighetsreglering.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Lagakraftbevis, detaljplan för Lund 2:4
(Kaveltorp), beslut vann laga kraft den
12 april 2012.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Lagakraftbevis, detaljplan för
Bångbro 4:2 m fl (Dalskogen), beslut
vann laga kraft den 12 april 2012.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Miljökontorets yttrande över ansökan
om rivningslov av byggnad på
fastigheten Herrhagen 1:33.

Lantmäteriet

Skolverket

Justerandes sign.

Årsredovisning 2011.

Fastighetsreglering berörande
Herrhagen 1:20 och 1:33.
Rapport 370 2012 ”Pedagogisk omsorg
En nationell kartläggning av
verksamhetsformens struktur och
styrning i kommunerna”.

Kommerskollegium

”Inremarknadsguide för kommuner
2011”.

Kommerskollegium

”Tjänstedirektivet Så påverkas
myndigheter och kommuner”.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Kommerskollegium

”Kommunernas regelöversyn utifrån
tjänstedirektivet”.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens värdegrundsmaterial

European Cities Against Drugs Chairman`s and Financial Report 2012
(ECAD)
Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 135

Dnr KS 118/2012

041

Årsredovisning 2011, Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med
årsredovisning för år 2011. Sammantaget visar driftredovisningen på
ett underskott med 715 000 kronor.
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 27 april 2012,
§ 11 att överlämna årsredovisningen till Hällefors, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Nora kommuner för beslut om ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens förslag
Efter att årsredovisningen kompletterats med revisonsberättelse och
revisionsrapport, beslutar kommunfullmäktige bevilja kommunens
ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 samt godkänna
årsredovisningen för detsamma.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 136
Fråga angående staket vid Garhyttans förskola,
Ulf Hilding (M)
Ärendebeskrivning
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: Tänker åtgärder vidtas beträffande att staketet som
omgärdar Garhyttans förskola har olika höjd?
Bildningsutskottets ordförande Gert Stark (S) svarar att diskussioner
pågår om att sätta upp ett plank på den sträcka där staketet är lägst
alternativt att ombesörja att staketet får samma höjd runt hela förskolan
genom att höja den lägre delen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 137
Frågor angående lekplatser, Natalie Ström (MP)
Ärendebeskrivning
Natalie Ström (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande frågor: Vad har budgeterade 60 000 kronor till lekplatser använts
till? Pågår det en utredning av kommunens lekplatser?
Ewa-Leena Johansson svarar att budgeterade medel används till löpande
åtgärder. Vidare att det pågår en utredning av kommunens lekplatser som
redovisades senast vid allmänna utskottets sammanträde den 9 maj 2012,
§ 81 varvid beslutades om vidare utredning med redovisning vid
allmänna utskottets sammanträde den 4 juni 2012.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågorna besvarade.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-23

Ks § 138
Fråga angående specialpedagogens i förskolan
lokalisering, Natalie Ström (MP)
Ärendebeskrivning
Natalie Ström (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: Varför arbetar inte specialpedagogen inom förskoleverksamheten något på förskolan Åstugan?
Bildningsutskottets ordförande Gert Stark (S) svarar att sakförhållandena
är i dagsläget okända men att specialpedagogen arbetar utifrån där behov
finns. Ordförande Ewa-Leena Johansson uppger att konkret svar på
frågan kan ges vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2012.
Kommunstyrelsens beslut
Frågan besvaras vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2012.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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