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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29
Tid: 08.30 – 08.35

Tingshuset, Kopparberg

Plats och tid
Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Annika Renbro (S), tjänstgörande ersättare
Wiveca Stopp (S)
Gert Stark (S)
Antti Tsupukka (S)
Astrid Dahl (V)
Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare
Hans Hedborg (C)
Janeric Björkman (C), tjänstgörande ersättare
Ulf Hilding (M)
John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Tommy Larserö, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Maria Lund-Hansen, socialsekreterare

Utses att justera

Wiveca Stopp

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2012-08-29

Underskrifter

Paragrafer:
Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Anders Andersson

Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson

Justerande

………………………………………………………………………….

Wiveca Stopp
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-29

Datum för
anslags uppsättning

2012-08-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Anders Andersson

Datum för
anslags nedtagande

2012-09-24

168
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29
Tid: 08.35 – 12.00
13.00 – 13.30

Tingshuset, Kopparberg

Plats och tid
Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Annika Renbro (S), tjänstgörande ersättare
Wiveca Stopp (S)
Gert Stark (S)
Antti Tsupukka (S)
Astrid Dahl (V)
Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare
Hans Hedborg (C)
Janeric Björkman (C), tjänstgörande ersättare
Ulf Hilding (M)
John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Tommy Larserö, kommunchef
Bo Wallströmer, ekonomichef
Anders Nordlund, bildningschef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Torbjörn Larsson, vd, LFAB/fastighetschef, §§ 170-176
Louise Auer, kostchef, § 174
Elin Allén, vikarierande kostchef, § 174

Utses att justera

Wiveca Stopp

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2012-09-05

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Paragrafer:

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Wiveca Stopp
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-29

Datum för
anslags uppsättning

2012-09-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2012-10-01

169 – 197
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 168
Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 169
Su § 575

Nedläggning av faderskapsärende enligt Föräldrabalken
kap 2 § 7

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 170
Au § 111
Bus § 63
Su § 97

Dnr KS 032/2011

Ekonomisk rapport
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport per den 31 juli 2012 har inkommit med följande
ekonomiska utfall, riktpunkt 58,3 procent:
Netto
(tkr)
Utfall
2012

Ansvar

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

9 395
13 839
739
1 970
500
2 418
2 595
31 456
580
32 036

Periodbudget
8 652
20 717
715
1 796
533
1 113
1 904
35 430
- 87
35 343

Avvikelse
mot
periodbudget
- 744
6 878
- 24
- 174
33
- 1 305
- 691
3 973
- 667
3 306

Budget
2012
15 183
35 928
1 226
3 149
932
2 199
3 326
58 943
40
61 983

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

Under ansvar 110-111 Ekonomichef finns lönepott med
2 500 000 kronor, återbetalning av insatta pensionsmedel FORA
2 600 000 kronor samt kommunstyrelsens disponibla medel
1 300 000 kronor som är oförbrukade.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

%

62
39
60
63
54
110
78
53
1 468
52
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningens resultatprognos den 31 juli 2012 visar ett över-skott
i förhållande till budgeten med 188 000 kronor. Fördelat på ansvarsområden
görs följande prognoser om nettoresultatet (tkr):
Ansvarsområde
Bildningschef (510)
Förskolor (520–523)
Garhytteskolan (542)
Kyrkbacksskolan (544)
Vuxam (550)
Summa

Budget
40 730,6
9 912,5
6 702,1
18 697,1
5 336,7
81 379,0

Prognos
40 631
10 363
6 502
18 697
4 998
81 191

Avvikelse
100
-451
200
0
339
188

Ansvarsområdenas nettoutfall den 31 juli 2012 vid riktpunkten 58 procent
(tkr):
Ansvar
510
520–523
542
544
550
Summa

Utfall
20 029,3
6 156,0
3 629,0
10 915,1
2 378,7
43 190,8

Periodbudget
23 577,3
5 530,3
3 770,5
10 521,7
2 933,4
53 542,7

Avvikelse
3 548,0
-625,7
141,5
-393,4
554,7
10 351,9

%
49
62
54
58
45
53

Inom ansvarsområde 510 Bildningschef har 600 000 kronor för
Kopparbergs IV-program överförts till Vuxam. Ej debiterade kostnader
utgörs av 1 125 000 kronor för särskoleelever i Lindesberg, 750 000 kronor
för gymnasiekostnader i juli, 400 000 kronor för vissa gymnasiekostnader i
Lindesberg och 130 000 respektive 780 000 kronor för gymnasie- och
grundskoleplatser i Ludvika. Särskoleskjutsar har kostat 200 000 kronor
mindre.
Inom ansvarsområde 520–523 Förskolor har Migrationsverket inte utbetalat
180 000 kronor för januari–juni eller 200 000 kronor för extra assistenter.
Det förväntade underskottet beror i huvudsak på personalkostnader varav
vissa inte fullt ut kompenseras av Migrationsverket. Barnomsorgsintäkterna
har varit lägre än budgeterat.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Inom ansvarsområde 542 Garhytteskolan har 510 000 kronor från
Migrationsverket för januari–juni inte utbetalats.
Inom ansvarsområde 544 Kyrkbacksskolan och musikskolan har 470 000
kronor från Migrationsverket för januari–juni inte utbetalats.
Inom ansvarsområde 550 Vuxam har 600 000 kronor för Kopparbergs IVprogram överförts från bildningschefen. Ersättningar från Arbetsförmedlingen för juli och Samordningsförbundet i norra Örebro län (Sofint) för
maj–juli har inte utbetalats.

Bildningsnämndens beslut
Bildningsutskottet beslutar att godkänna rapporten och att överlämna den till
kommunstyrelsen.

Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den
30 juni 2012 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2012 med 2 746 000 kronor. Fördelat på ekonomiska
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2012.
Ansvar

Socialchef (410)
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420)
Enhetschef, Funktionshindrade (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
- 2 545
150
0
- 652
100
100
100
0
- 2 746

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 50,0 procent, kan noteras per
den 30 juni 2012:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Delsumma
490
Summa

Netto
(tkr)
Utfall
2012
2 607
10 678
7 376
5 561
8 643
7 347
2 651
1 031
45 897
2 157
48 051

Periodbudget
2 827
5 505
8 040
5 878
9 249
8 536
2 956
1 454
44 445
- 76
44 369

Avvikelse
mot
periodbudget
220
- 5 173
665
317
606
1 188
305
423
1 449
- 2 233
- 3 682

Budget
2012
5 856
11 163
16 080
11 755
18 498
17 071
5 911
2 908
89 243
0
89 243

%

44,5
95,6
45,9
47,3
46,7
43,0
44,8
35,5
51,4
0,0
53,8

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett överskott för perioden och resultatet
under 2012 beräknas i enlighet med budget trots beräknad återbetalning av
statliga medel i form av stimulansbidrag och undersökningar enligt lag om
valfrihet. Färdtjänsten beräknas ej uppgå till budgeterad kostnad.
Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot
periodbudget ett underskott med 5 173 000 kronor och prognosen för
helåret ett underskott med 2 545 000 kronor. Detta beror på höga kostnader
gällande familjehem för ensamkommande barn och ungdomar,
sammantaget 3 708 000 kronor, som skall återsökas hos Migrationsverket.
Gemensam administration beräknas medföra ett överskott under året med
400 000 kronor. Institutionsvård för vuxna missbrukare beräknas under året
överskrida budget med 1 094 000 kronor. Detta beror på att under perioden
januari-juni i år har antalet vårddygn varit stort. Institutionsvård för barn
och ungdomar beräknas ge ett underskott för helåret med 1 307 000 kronor
då det är två ungdomar placerade på institution och beräknas vara så
resterande delen av året. Försörjningsstöd beräknas för helåret ge ett
underskott gentemot budget med 500 000 kronor, dock är kostnaderna
370 000 kronor lägre i år än vid motsvarande tidpunkt förra året.
Ansvar 430 Äldre och handikappomsorg och LSS inbegriper att samtliga
hyresbetalningar för Ängen och Dagcenter ej är kostnadsförda.
Verksamheten har större personalkostnader under perioden än budgeterat
på Kata på grund av ej fördelad bemanningspool. Befintligt och
prognostiserat överskott kan härledas till personlig assistans,
korttidsvistelse för barn, daglig verksamhet och ledsagning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ansvar 440 Solgården uppvisar ett överskott för perioden med
317 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är enligt budget.
Intäkter för lönebidrag gällande två månader har ej inkommit.
Hyreskostnader för april och juni är ej bokförda. Utredning pågår angående
budgeterade hyresintäkter för Solgården.
Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett överskott i förhållande till
periodbudget uppgående till 606 000 kronor, prognosen för helåret är ett
underskott med 652 000 kronor. Underskottet beror till stora delar på
extra insatta resurser för palliativ vård, en kostnad som beräknas på helår
till 273 000 kronor. Personalkostnaderna har minskat men visar fortsatt
underskott i förhållande till budget beroende på höga vikariekostnader,
290 000 kronor under januari till maj.
Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande till
periodbudget med 305 000 kronor beroende på ej fakturerade kostnader för
matservice i juni samt att hyreskostnader för april och juni ej bokförts. För
helåret beräknas ett utfall i form av överskott gentemot budget på
100 000 kronor. Detta överskott beräknas utifrån att köp av tjänst hos
landstinget ej genomförs.
Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor beräknas medföra ett
överskott gentemot budget motsvarande 100 000 kronor beroende på
intäkter för registrering i kvalitetssystemet Senior alert och låga
personalkostnader. Kostnaderna för utskrivningsklara som inte kan erhålla
vård i kommunen är låga.
Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehab beror på inkomna
stimulansmedel från staten samt bidrag från Hjälpmedelsinstitutet, bidrag
som skall användas under året. Beräknat överskott med 100 000 kronor i
förhållande till budget grundar sig på lägre personalkostnader.
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 ekonomisk rapport för
kommunen per den 31 juli 2012. Resultatet visar på ett överskott med
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

cirka 14 000 000 kronor och prognosen för helåret uppvisar ett överskott
med cirka 9 400 000 kronor. Likviditeten var den 28 augusti 2012
14 800 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

________
Expediering:
Ekonomichef Bo Wallströmer
Ekonom Inger Sundblad
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 171
Au § 112

Dnr KS 037/2012

Reducering av administrationskostnader inom
kommunledningskontoret
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 juni 2012, § 153,
att utskotten fortsatt skulle arbeta med Övergripande strategier och
budget 2013 och plan 2014-2015 (ÖSB 2013) utifrån då presenterade
nettobudgetramar för drift.
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med skrivelse daterad den
6 augusti 2012 rörande reducering av administrationskostnader på
kommunledningskontoret. I skrivelsen konstateras att vid vårens
beräkningar av kommunens nettobudgetramar för 2013 framkom att det
var nödvändigt med kostnadsreduceringar för att uppnå ett resultat som
motsvarar ett överskott med två till tre procent.
Förslag
Kommunchef Tommy Larserö föreslår allmänna utskottet föreslå
kommunstyrelsen besluta att tjänsten 1,0 årsarbetare som informatör
avvecklas från och med augusti 2012.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten 1,0 årsarbetare som informatör
avvecklas från och med augusti 2012.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 172
Au § 122

Dnr KS 032/2011

Revideringar av målskrivningar i Övergripande
strategier och budget 2012 och flerårsplan 2013-2014
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2011,
§ 101 anta Övergripande strategier och budget 2012 och flerårsplan
2013-2014 (ÖSB 2012). ÖSB 2012 innehåller bland annat
målskrivningar för kommunen år 2012.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012, § 5
om revideringar av målskrivningarna i ÖSB 2012.
Kommunchef Tommy Larserö har den 6 augusti 2012 inkommit med
förslag till revideringar av de av kommunfullmäktige den 15 mars 2012
beslutade målskrivningarna i ÖSB 2012. Förslaget till revideringar
föranleds av vad som framgår av revisionsberättelsen för 2011 samt
kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2012, § 46 att inte bevilja
kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Förslaget till revidering utgör en av de
konkreta åtgärder för bättre uppföljning, återrapportering och tydligare
redovisningar som utlovades av kommunstyrelsen i deras förklaring med
anledning av revisorernas avstyrkan till att bevilja kommunstyrelsen
ansvarsfrihet.
Förslag
Kommunchef Tommy Larserö föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till revideringar av
målskrivningar i ÖSB 2012.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö redovisar föreliggande förslag till
revideringar av målskrivningar i ÖSB 2012.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Yrkande
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till målskrivningar
exklusive föreslagna ekonomiska nyckeltal. Detta innebär att beslutade
ekonomiska nyckeltal (målvärden) vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 mars 2012, § 5 kvarstår.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag
till målskrivningar exklusive föreslagna ekonomiska nyckeltal.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 173
Bus § 67

Dnr KS 008/2012

Verksamhetsberättelse för elevhälsan
Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redogör för verksamhetsberättelsen för
elevhälsan läsåret 2011/2012.
Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar verksamhetsberättelsen för
elevhälsan läsåret 2011/2012.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 174
Au § 118

Dnr KS 049/2012

Återrapportering av kostutredning
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kostchef Louise Auer och tillförordnad kostchef Elin Allén informerade
om utvecklingen inom kostverksamheten vid kommunstyrelsens
sammanträde den 20 juni 2012, § 151. En arbetsgrupp har tillsatts för att
genomföra en utredning av kostverksamhetens organisation.
Arbetsgruppen ser i dagsläget två alternativa organisationsformer,
nämligen:
1. Samtliga kök utgör tillagningskök.
2. Centralisering till ett tillagningskök där vissa av nuvarande
tillagningskök blir mottagningskök eller serveringskök.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 20 juni 2012 bland
annat att återrapportering från kostutredningen skulle ske vid
sammanträdet den 29 augusti 2012.
Kostchef Louise Auer rapporterar om utvecklingen i ärendet. Offert har
inhämtats från konsult rörande utredning av kommunens kostverksamhet.
Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår allmänna utskottet föreslå
kommunstyrelsen besluta att köpa konsulttjänst för att utreda
kostverksamheten i kommunen. Kostnaderna för inköpet av konsulttjänst
skall belasta kontot för kommunstyrelsens disponibla medel.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att köpa konsulttjänst för att utreda
kostverksamheten i kommunen. Kostnaderna för inköpet av konsulttjänst
skall belasta kontot för kommunstyrelsens disponibla medel.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kostchef Louise Auer och vikarierande kostchef Elin Allén redovisar
inkomna offerter för köp av konsulttjänster gällande utredning av
kommunens kostverksamhet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inköpa konsulttjänst av Storköksbyrån i
Stockholm AB för utredning av kommunens kostverksamhet.
Kostnaderna för inköpet av konsulttjänst skall belasta kontot för
kommunstyrelsens disponibla medel.
_________
Expediering:
Kostchef Louise Auer
Vikarierande kostchef Elin Allén

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 175
Au § 124

Dnr KS 026/2012

Planerade åtgärder för att förbättra styrning och
ledning
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Revisorerna inkom med revisionsberättelse med därtill hörande bilagor
daterad den 4 juni 2012 i vilken riktades anmärkning mot
kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera
verksamheten. Vidare avstyrktes efter samlad bedömning att ledamöterna i
kommunstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2011. Vidare tillstyrkte
revisorerna att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i övriga nämnder
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
I den av kommunfullmäktige enligt Kommunallagen 5 kap 31 § inhämtade
förklaringen från kommunstyrelsen, angavs bland annat att de svagheter
och brister som påtalades i revisionsberättelsen 2011 och i tidigare års
revisionsberättelser hade diskuterats och fortsatt skulle diskuteras för att
utmynna i konkreta åtgärder, som skulle medföra en bättre uppföljning,
återrapportering och tydligare redovisningar.
Förslag
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag daterat den
6 juli 2012 till planerade åtgärder för att förbättra styrning och ledning.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö redovisar föreliggande förslag till planerade
åtgärder för att förbättra styrning och ledning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till planerade åtgärder
för att förbättra styrning och ledning. Vidare beslutas att uppföljning av
planen skall ske vid senare sammanträde i kommustsyrelsen.
_________
Expediering:
Kommunchef Tommy Larserö
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 176
Au § 117

Dnr KS 030/2012

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med
ekonomisk rapport avseende perioden 1 januari–30 juni 2012 vilken
redovisas av verkställande direktör Torbjörn Larsson. Den aktuella
perioden uppvisar ett överskott på 434 968 kronor. Bolaget har under året
haft högre finansiella intäkter och lägre finansiella kostnader än budget
samt större försäljningsintäkter och lägre avskrivningskostnader.
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av sjukskrivningar.
Likviditeten var den 31 juli 2012 12 800 000 kronor.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Verkställande direktör Torbjörn Larsson redovisar den ekonomiska
rapporten.
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 15 augusti 2012,
§ 117 uppdra åt kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef
Bo Wallströmer att utreda långsiktiga investeringsbehov i kommunen
samt alternativ för att genomföra dessa.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Verkställande direktör Torbjörn Larsson
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 177
Au § 113

Dnr KS 017/2012

Ekonomisk rapport, Bergslagens miljö- och
byggnämnd (BMB)
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) har inkommit med
ekonomisk prognos per maj månad 2012. För perioden uppvisas en
negativ avvikelse visavi budget med 410 000 kronor och prognosen
för helåret 2012 är ett resultat i enlighet med budget.
Allmänna utskottets beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 178
Au § 114

Dnr KS 027/2012

Ekonomisk rapport, räddningsnämnden
Västerbergslagen
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk
rapport för perioden 1 januari-31 maj 2012. För perioden uppvisas en
positiv avvikelse visavi budget med 921 973 kronor och prognosen
för helåret 2012 är ett resultat i enlighet med budget.
Allmänna utskottets beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20 (46)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 179
Au § 115

Dnr KS 025/2012

Ekonomisk rapport, Bergslagens
överförmyndarnämnd
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk
rapport för perioden 1 januari-30 juni 2012. För perioden uppvisas en
positiv avvikelse visavi budget med 70 000 kronor och prognosen för
helåret en positiv avvikelse med 184 000 kronor.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 180
Au § 116

Dnr KS 094/2011

Ekonomisk rapport, Bergslagens Kommunalteknik
(BKT)
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med ekonomisk
prognos per april månad 2012. I prognosen antas ett underskott för
helåret 2012 med 2 702 000 kronor vilket är ett sämre resultat än
budgeterat med 3 650 000 kronor.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 181
Au § 120

Dnr KS 032/2011

Återbetalning av 2007 och 2008 års premier för AGS
och AGS-KL
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med skrivelse daterad den
6 augusti 2012 rörande återbetalning till kommunen av premier 2007 och
2008 för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och Avtalsgruppsjukförsäkring kommuner och landsting (AGS-KL). Av skrivelsen framgår
att AGS och AGS-KL ger arbetstagare, som har rätt till sjukpenning eller
sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassa samt omfattas av
kollektivavtal, kompletterande ersättning.
Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet med konsekvensen
att antalet personer som beviljats sjukersättning har minskat avsevärt.
Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för
framtida utbetalningar från AGS och AGS-KL vilket som vidare
konsekvens inneburit avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering
i bolaget.
Efter att överenskommelse träffats mellan arbetsmarknadens parter har
AFA Försäkrings styrelse beslutat sänka och återbetala premier för åren
2007 och 2008. Återbetalningen gäller främst avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL.
Återbetalningen innebär för Ljusnarsbergs kommun ett likviditetstillskott med 4 435 011 kronor med utbetalning i november 2012.
Redovisningsmässigt kommer återbetalningen sannolikt klassificeras som
en jämförelsestörande post bland intäkter i resultaträkningen 2012.
Förslag
Kommunchef Tommy Larserö föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att likviditetstillskottet hanteras enligt
följande:
 utökning av investeringsbudgeten med 1 600 000 kronor
avseende investeringar i simhallen Gillersklack,
 amortering av lån med 500 000 kronor, samt
 förstärkning av kommunens likviditet med cirka
2 335 000 kronor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med instämmande av
Hans Hedborg (C), bifall till förslaget med tilläggsyrkandet att
kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten utökas med
1 600 000 kronor vilka står till kommunstyrelsens förfogande att använda
till investeringar i simhallen Gillersklack efter den av allmänna utskottet
den 15 augusti 2012, § 121 beslutade utredningen av det totala
investeringsbehovet vid anläggningen har redovisats för
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
likviditetstillskottet hanteras enligt följande:
 utökning av investeringsbudgeten med 1 600 000 kronor vilka
står till kommunstyrelsens förfogande att använda till
investeringar i simhallen Gillersklack efter den av allmänna
utskottet den 15 augusti 2012, § 121 beslutade utredningen av det
totala investeringsbehovet vid anläggningen har redovisats för
kommunstyrelsen.
 amortering av lån med 500 000 kronor, samt
 förstärkning av kommunens likviditet med cirka
2 335 000 kronor.
_________
Expediering:
Ekonomchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 182
Au § 125

Dnr KS 039/2012

Årsredovisning 2011, Stiftelsen Gillersklack
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Gillersklack har inkommit med årsredovisning för 2011.
Vidare har revisionsberättelse inkommit daterad den 14 maj 2012.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera årsredovisningen
och revisionsberättelsen för Stiftelsen Gillersklack 2011.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen och revisionsberättelsen
för Stiftelsen Gillersklack 2011.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 183
Au § 126

Dnr KS 036/2012

Inbjudan till medfinansiering av Partnerskap
Bergslagsdiagonalen 2013-2015
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Partnerskap Bergslagsdiagonalen har inkommit med inbjudan daterad
den 26 juni 2012 till fortsättning av projektet 2013-2015.
Bergslagsdiagonalen är pågående regionalpolitiskt samarbetsprojekt
mellan 17 kommuner och berörda regionförbund. Projektet syftar till att
genom aktiviteter för förbättrad väginfrastruktur understödja
regionförstoring och stärka och utveckla det mellansvenska inlandets
tillväxt och konkurrenskraft för näringsliv, turism och sysselsättning.
Samarbetet överensstämmer med beslutade tillväxtavtal och regionala
utvecklingsprogram.
Årsavgiften för Ljusnarsbergs kommun är 30 000 kronor.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö informerar att han varit i kontakt med
Partnerskap Bergslagsdiagonalen angående en annan differentiering
mellan kommunerna av årsavgiften. Partnerskap Bergslagsdiagonalen har
föreslagit att årsavgiften för kommuner under 10 000 invånare skall
uppgå till 20 000 kronor.
Yrkanden
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med instämmande av
Wiveca Stopp (S), att kommunstyrelsen beslutar att kommunen fortsatt
deltar i projektet Partnerskap Bergslagsdiagonalen till en årlig kostnad av
20 000 kronor.
Hans Hedborg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunen
fortsatt deltar i projektet Partnerskap Bergslagsdiagonalen till en årlig
kostnad som beräknas på antalet kommuninvånare.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons och
Wiveca Stopps yrkande.
_________
Expediering:
Partnerskap Bergslagsdiagonalen
Ekonomichef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 184
Au § 127

Dnr KS 009/2012

Förslag till reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617) fastslår i § 1 att ”Kommunerna får meddela föreskrifter
enligt 1 kap. 2 § andra stycket samt 3 kap. 8 och 9 §§ och 10 § första
stycket andra meningen ordningslagen (1993:1617)”.
Kommunkansliet har erhållit uppdraget att ansvara för en översyn och
eventuell revidering av befintliga allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Ljusnarsbergs kommun.
Konsult Mats Larsson har inkommit med förslag till reviderade allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad
den 6 augusti 2012 kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
att anta föreliggande förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson redovisar föreliggande förslag till
allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till allmänna
lokala ordningsföreskrifter.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 185
Au § 128

Dnr KS 007/2012

Remiss rörande ägande av vatten- och avloppsanläggningar
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) beslutade vid
sammanträde den 16 september 2011, § 44 inhämta synpunkter från
personer med juridisk kompetens rörande ägande av vatten- och
avloppsanläggningar. Kanslichef Anders Hansson presenterade
inkommet material från Rita Lord Juridik och Anna Marcusson, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) vid direktionens sammanträde den 16
december 2011, § 60. Det inkomna materialet överväger tre alternativ:
Alternativ 1: Behålla nuläget, det vill säga ägandet ändras inte och ansvar
med mera förtydligas i BKTs förbundsordning.
Alternativ 2: Ägandet överförs till BKT.
Alternativ 3: Ägandet och normgivningsmakten överförs till BKT.
Direktionen beslutade vid sammanträdet den 16 december 2011
överlämna inkomna handlingar till BKTs medlemskommuner för
yttrande samt rekommendera alternativ 2. Svar önskades senast den 1
mars 2012.
Förbundschef Stefan Lundqvist inkom med skrivelse daterad den
2 februari 2012 i vilken angavs att remisstiden förlängts till och med den
2 april 2012.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 21 mars 2012, § 61,
uppdra åt kommunchef Tommy Larserö att tillsammans med sina
motsvarigheter i Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner utreda
ärendet närmare. Vidare beslutades att hos BKT anhålla om förlängd
remisstid till den 31 augusti 2012.
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 27 april 2012, § 15,
förlänga remisstiden till den 1 oktober 2012. Vidare angavs att ett
samordnat remissvar från medlemskommunerna skulle underlätta för
kommande process.
Förslag
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till remissvar
daterat den 7 augusti 2012. Förslaget till remissvar är upprättat mot

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

bakgrund av yttrande från Lindesbergs kommun och juristutredning som
genomförts på Hällefors kommuns uppdrag. Utifrån detta föreslås
allmänna utskottet besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att för
närvarande inte överlåta ägandet av kommunens VA-anläggningar till
BKT.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till remissvar
samt beslutar att för närvarande inte överlåta ägandet av kommunens
VA-anläggningar till BKT.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Larserö redovisar föreliggande förslag till
remissvar samt föreslår kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte
överlåta ägandet av kommunens VA-anläggningar till BKT.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till remissvar.
Vidare beslutas att för närvarande inte överlåta ägandet av kommunens
VA-anläggningar till BKT.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik + handling
Lindesbergs kommun + handling
Nora kommun + handling
Hällefors kommun + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 186
Au § 130

Dnr KS 238/2010

106

Rapport angående kommunfogdeprojektet
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 oktober 2010,
§ 210, starta ett kommunfogdeprojekt från och med den 1 november
2010. Syftet med projektet var att medverka till att hålla rent och fint i
det offentliga rummet och målsättningen var att
 öka medborgarnas trivsel,
 höja attraktionskraften i varje tätort,
 förebygga kriminalitet,
 öka medborgarnas ansvar för sin tätort,
 öka medborgarnas förtroende för kommunens organisation, samt
 uppnå snabbare reaktioner när nedskräpning, klotter och
skadegörelse upptäcks.
I beslutet ingick även att kommunfogdeprojektet skulle utvärderas med
redovisning till kommunstyrelsen och Bergslagens Kommunalteknik
(BKT).
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med rapport innehållande
utvärdering av kommunfogdeprojektet. Det kan bland annat noteras att
projektet medfört en snabbare reaktion vad gäller klotter, bortforsling av
skrotbilar med mera. Dock har inte önskvärt resultats uppnåtts även om
en tillfredställelse finns över att det finns en uttalad person att vända sig
till beträffande nedskräpning, skadegörelse och klotter.
Förslag
Kommunchef Tommy Larserö föreslår kommunstyrelsen besluta om
förlängning av kommunfogdeprojektet till och med den
31 december 2014.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 187
Su § 101

Dnr KS 029/2012

Redovisning med anledning av Socialstyrelsens beslut
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen inkom med beslut daterat den 25 juni 2012 med anledning
av klagomål på handläggning av insatser enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), § 9 punkt 8.
I beslutet anges att kommunen skall säkerställa
 att handläggningen sker på ett rättssäkert sätt,
 att dokumentationen av beslut innehåller tillräckliga, väsentliga och
ändamålsenliga uppgifter,
 att beslut som avser avslag och går den enskilda emot innehåller
överklagandehänvisning, samt
 att rapportering av ej verkställda beslut sker enligt bestämmelserna i
LSS § 28.
Redovisning av vidtagna åtgärder skall vara Socialstyrelsen tillhanda senast
den 31 augusti 2012.
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till redovisning
daterad den 10 juli 2012.
Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet noterar att ingen rapportering skett till utskottet av ej
verkställda beslut. Vidare beslutar sociala utskottet föreslå
kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till redovisning samt notera att
rapportering ej skett av ej verkställda beslut.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar föreliggande förslag till
redovisning av vidtagna åtgärder.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till redovisning samt
noterar att rapportering ej skett av ej verkställda beslut.
_________
Expediering:
Socialstyrelsen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33 (46)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 188
Su § 102

Dnr KS 011/2012

Införande av ledningssystem för kvalitet
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den
27 juni 2012 i vilken anges att behov föreligger av beslut rörande införande
av ledningssystem för kvalitet.
Förslag
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår sociala utskottet besluta att
Ljusnarsbergs kommun inför ett ledningssystem för kvalitet enligt
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2011:9.
Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta enligt
föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Socialstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 189
Su § 103

Dnr KS 001/2012

Information om nya föreskrifter och allmänna råd om
ansvaret för personer med demenssjukdom och
bemanning i särskilda boenden
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar om innehållet i Meddelandeblad
nr 8 juli 2012 från Socialstyrelsen, i vilket redovisas nya föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och
bemanning i särskilda boenden. Författningen träder i kraft från och med
den 1 januari 2014.
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet noterar att de nya reglerna kan medföra utökad
biståndshandläggning. Vidare beslutar sociala utskottet godkänna
informationen samt översänder den till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar sociala utskottets beslut.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 190
Su § 106

Dnr KS 039/2012

Översyn av befintliga stadgar och riktlinjer för utdelning ur
Ljusnarsbergs Socialsamfond
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 15 december 2011,
§ 624 uppdra åt enhetschef Nan Carlsson och kommunsekreterare
Anders Andersson att genomföra en översyn av befintliga stadgar och
riktlinjer för handläggningen av utdelningen ur Ljusnarsbergs
Socialsamfond.
Enhetschef Nan Carlsson och kommunsekreterare Anders Andersson har
inkommit med en översyn daterad den 7 augusti 2012 av befintliga stadgar
och riktlinjer för handläggningen av utdelningen ur Ljusnarsbergs
Socialsamfond samt förslag till reviderade riktlinjer för utdelning ur
samfonden.
Förslag
Enhetschef Nan Carlsson och kommunsekreterare Anders Andersson
föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till
reviderade riktlinjer för utdelning ur Ljusnarsbergs Socialsamfond.
Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Enhetschef Nan Carlsson
Ekonom Inger Sundblad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 191
Au § 131

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
6 augusti 2012 i form av ett arbetsmaterial.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning
och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 2008-2012 per den
6 augusti 2012.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den 22
augusti 2012 bilagd förslaget, kommunstyrelsen godkänna redovisningen
och uppföljningen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 192

Dnr KS 052/2012

Rekommendation av vigselförrättare
Ärendebeskrivning
Anne Asterlund, Yxsjöberg har inkommit medansökan om att utses till
vigselförrättare. Länsstyrelsen utser vigselförrättare efter
rekommendation från kommunerna.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 22 augusti 2012 i vilken föreslås att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att rekommendera Anne Asterlund,
Yxsjöberg till vigselförrättare.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera Anne Asterlund,
Yxsjöberg till vigselförrättare.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 193
Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2012-06-01—2012-07-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2012-06-01—2012-07-31.
Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat
ekonomichef Bo Wallströmer:
Vara/tjänst
Kontorsmaterial

Leverantör
Lyreco Sverige AB

Avtalstid
2013-02-01-2015-06-30

Skol- och
förskolematerial

ABA Skola Aktiebolag

2013-02-01-2015-06-30

Anmälan av följande beslut gällande upplåtelse av allmän plats med
delegat inköpare Britt-Marie Cassel:
 Rydbergsdal, upplåtelse 2012-09-01 till Kopparbergs Motorklubb
 Herrhagen 1:20, upplåtelse under perioden
2012-08-15-2012-09-15 till Jan Strömberg
Anmälan av följande beslut gällande nyttjanderätt/markupplåtelse med
delegat inköpare Britt-Marie Cassel:
 Markupplåtelse till Jonna Niessner för perioden
2012-08-55-2014-05-31 gällande del av Bågbro 4:2.
Bildningschef Anders Nordlund redovisar följande delegationsbeslut:
- Projektledare 100 %, visstidsanställning 2012-05-28–2015-05-23
- Resurslärare 100 %, tillsvidareanställning 2012-08-13
- Biblioteksassistent 50 %, visstidsanställning 2012-08--2013–12-21
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 194
Delgivningar

Justerandes sign.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 1772-12.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 1782-12.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 1570-12.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 1670-12.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 99-12 E.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 1771-12 E.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 1023-12..

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i mål
nr 1273-12..

Barn- och elevombudet,
Skolinspektionen

Beslut efter anmälan om kränkande
särbehandling vid Kyrkbacksskolan.

Regionförbundet Örebro

Inbjudan till presidiekonferens den
17 oktober 2012 om regional
gymnasiesamverkan.

Stiftelsen Activa

Redovisning av verksamheten 2011
och erbjudan om fortsatt samverkan.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Inbjudan till höstens Knöl-ks,
sammanhållen strategisk planering.

Allmänna utskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
15 augusti 2012.

Bildningsutskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
14 augusti 2012.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Sociala utskottet

Protokoll för vid sammanträde den 16
augusti 2012.

Socialstyrelsen

Kallelse till uppföljningsseminarium av
regeringsuppdraget åren 2009-2011
Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser
till personer med psykisk
funktionsnedsättning 2009-2011.

Sveriges Kommuner
och Landsting

”Vad kostar verksamheten i Din kommun?
Bokslut 2011”.

Sveriges Kommuner
och Landsting

”Förtroendevald revisor”.

Sveriges Kommuner
och Landsting

”Fullmäktige och revisorerna – samband
och samspel”.

Sveriges Kommuner
och Landsting

Inbjudan till seminarium, ”Revisionsdialog
2012”.

Sveriges Kommuner
och Landsting

Inbjudan till seminarium, ”Utveckla
lekmannarevisionen”.

Regeringen,
miljödepartementet

Redovisning till Europeiska kommissionen
med förslag på nya områden samt förslag
till ändringar i redan beslutade områden för
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter.

Arbetsmiljöverket

Inspektionsprotokoll. Treskillingens
äldreomsorgsboende och hemtjänsten.

Regeringen,
miljödepartementet

Protokoll från regeringssammanträde den 9
augusti 2012, förteckning över områden
som bör beredas skydd samt justeringar i
områden som tidigare beretts skydd som
särskilda skyddsområden enligt
fågeldirektivet.

Regeringskansliet, ”Sätt bredband högt på agendan!”
näringsdepartementet
Räddningstjänsten
Västerbergslagen
Justerandes sign.

Protokoll fört vid sammanträde den 11 juni
2012.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Bergslagens miljöoch byggförvaltning

Länsstyrelsen
Västernorrland

Boverket

Ljusnarsbergs
kommun och Hedén
och Jungander AB

Yttrande gällande nytt handikappolitiskt
program för Lindesbergs kommun.
Genomförande av vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram – Sammanställning och
analys av myndigheters och kommuners
redovisning av genomförda åtgärder 2011.
”Bostadsmarknaden 2012-2013”.

Avtal om Evenemangsstrategi samt stöd till
marknadsföring.

Stiftelsen Cesam

Skrivelse angående regionalt
utvecklingscenter.

Leader Bergslagen

Protokoll från årsstämma den
25 april 2012.

Arbogaåns
vattenförbund

Protokoll från ordinarie förbundsstämma
den 30 maj 2012.

Ljusnarsbergs
kommun

Redovisning till Socialstyrelsen av
bemanning nattetid avdelningen Heden på
Solgårdens äldreboende.

Intresseföreningen
Bergslaget

Protokoll från styrelsemöte den
14 juni 2012.

Arbetsmiljöverket

Inspektionsmeddelande, Koppargårdens
äldreboende.

Förvaltningsrätten i
Karlstad

Överklagan av BKTs beslut den
25 maj 2012, överskridande av direktionens
befogenheter enligt gällande
förbundsordning.

Bergslagens miljöoch byggförvaltning

Granskning av upphävande av detaljplaner
för del av Stortorp, Finnhyttans
industriområde och Helsinggården.

Meddelande om genomförda
Länsstyrelsen Örebro
markundersökningar inom fastigheterna
län
Krokfors 1, Krokfors 2 och Lund 2:4.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Naturvårdsverket

Redovisning av regeringsuppdrag om
kvalitetssäkring av Natura 2000-områdens
gränser med anledning av basinventeringen.

Smedjebackens
kommun

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 februari 2012, § 3,
antagande av vindbruksplan.

Lantmäteriet

Fastighetsreglering berörande
Stortorp 6:1 och Stinsen 1.

Länsstyrelsens i Örebro län kungörande av
Länsstyrelsen Örebro
tillägg till Allmänna lokala
län
ordningsföreskrifter för Karlskoga kommun.

Socialstyrelsen

Begäran om handling, överenskommelse
avseende samverkan om insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning
mellan Örebro läns landsting och
Ljusnarsbergs kommun.

Länsstyrelsens i Örebro läns beslut om
Länsstyrelsen Örebro
upphävande av del av 14 § i allmänna lokala
län
ordningsföreskrifter för Degerfors kommun.

Bergslagens miljöoch byggnämnd

Protokollsutdrag från sammanträde den 13
juni 2012, § 120, redovisning av ovårdade
tomter och fastigheter med eftersatt
underhåll.

Bergslagens miljöoch byggnämnd

Protokollsutdrag från sammanträde den 13
juni 2012, § 115, beslut om deltagande i
plansamråd.

Bergslagens miljöoch byggnämnd

Protokollsutdrag från sammanträde den 13
juni 2012, § 108, beslut rörande arbetet med
verksamhetsmål.

Fritidsgården Sött
och Surt

Bergslagsdiagonalen

Justerandes sign.

Verksamhetsberättelse 2011/2012.

Minnesanteckningar från Partnerskap
Bergslagsdiagonalens rådslag i Ludvika den
4 maj 2012.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Bergslagens miljöoch byggförvaltning

Beslut om föreläggande enligt
livsmedelslagstiftningen, Garhytteskolan,
Kopparvågen 2.

Arbetsmiljöverket

Inspektionsmeddelande, Koppargårdens
kök.

Bergslagens miljöoch byggnämnd

Protokoll fört vid sammanträde den
13 juni 2012.

Sveriges Tonsättares
Internationella
Musikbyrå (Stim)

Stims årsredovisning 2011.

Länsstyrelsen Örebro Protokoll, uppföljning av den kommunala
län
krisberedskapen.
Statskontoret
Svenskt Vatten
Utveckling

”Det kommunala utjämningssystemet”.
”Förnyelseplanering av VA-nät”.

Trafikverket

Tillstånd att förlägga ledning

Trafikverket

Överenskommelse om tillträde till
vägområde.

Stiftelsen Activa

Inbjudan till rikskonferens den
20-21 november 2012 i Örebro.

Länsstyrelsen Örebro Inbjudan till konferensen ”Alkohol och
län
politik

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 195

Dnr KS 012/2012

Ansökan om förskottsutbetalning av föreningsbidrag,
Kopparbergs Hästsportförening
Ärendebeskrivning
Kopparberg Hästsportförening har inkommit den 14 augusti 2012 med
ansökan om förskottsutbetalning av föreningsbidrag. I ansökan anges att
föreningen avser ingå ett treårigt arrendeavtal beträffande ridhus där
arrendeavgiften skall betalas senast den 1 september 2012. Avgiften
uppgår till 93 750 kronor för perioden 2012-2014. Ansökan avser cirka
20 000 kronor.
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den
24 augusti 2012 i vilken anges att budgeterade medel för samlingslokaler
ej nyttjats fullt ut detta år. Vidare anges att SISU Idrottsutbildarna i en
utredning från 2010 påvisat att utbudet av fritidsaktiviteter för flickor var
litet i kommunen.
Förslag
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen besluta att
bevilja Kopparberg Hästsportförening ett lokalbidrag på 21 000 kronor för
åren 2012-2014. Bidraget skall belasta ansvar 111, verksamhet 315 12.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att beskrivna arrendeavtal
ingås, enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Kopparbergs Hästsportsförening

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 196
Fråga angående eventuellt köp av fastigheten
Konstmästaregatan-Ljusnarsvägen, före detta mejeriet
Ulf Hilding (M)
Ärendebeskrivning
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den
20 juni 2012, § 154 att eventuellt köpa in fastigheten i korsningen
Konstmästaregatan-Ljusnarsvägen, före detta mejeriet, hur har detta
ärendet utvecklat sig?
Ordförande Ewa-Leena Johansson informerar att fastighetschef
Torbjörn Larsson vid allmänna utskottets sammanträde den
15 augusti 2012, § 119 rapporterat att den berörda fastigheten sålts till
annan aktör än kommunen eller Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.
Allmänna utskottet beslutade vid detta sammanträde att uppdraget till
fastighetschef Torbjörn Larsson att försöka förvärva fastigheten kvarstår.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-29

Ks § 197
Fråga angående antal boende på Bergsgården
Ulf Hilding (M)
Ärendebeskrivning
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: Hur många boenden finns på Bergsgården, kommunens
boende för ensamkommande barn och ungdomar?
Socialchef Charlotte Dahlbom svarar att för närvarande finns på
Bergsgården åtta eller nio boende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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