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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24
Tid:08.30 – 11.55
13.00 – 15.50

Stora Gården, Kopparberg

Plats och tid
Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare
Gert Stark (S)
Antti Tsupukka (S)
Astrid Dahl (V)
Ronnie Edvardsson (MP)
Hans Hedborg (C)
Janeric Björkman (C)
Ulf Hilding (M)
Gunnar Fransson (M)

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef
Charlotte Dahlbom, socialchef, §§ 230-242
Lena Vinnerås, vice ordförande, Bergslagens överförmyndarnämnd, § 229
Margareta Lagerlöf, ersättare, Bergslagens överförmyndarnämnd, § 229
Sara Jonsson, ekonom, §§ 230-242
Inger Sundblad, ekonom, §§ 230-242
Irena Jönsson, personalsekretare, §§ 230-236

Utses att justera

Antti Tsupukka

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2012-11-01

Underskrifter

Paragrafer:
Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Antti Tsupukka
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-10-24

Datum för
anslags uppsättning

2012-11-01

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Anders Andersson

Datum för
anslags nedtagande

2012-11-26

229 – 257
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Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 229
Information om överförmyndarverksamheten
Ärendebeskrivning
Vice ordförande Lena Vinnerås och ersättare Margareta Lagerlöf i
Bergslagens överförmyndarnämnd informerar om arbetet i den med
Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner gemensamma
överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 230
Au § 146
Bus § 86
Su § 124

Dnr KS 032/2011

Ekonomi- och verksamhetsrapport
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om den ekonomiska situationen i
kommunen. Den ekonomiska rapporten är preliminär då kommunens
ekonomiska datasystem under den senaste tiden varit ur funktion cirka en
vecka.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund meddelar att på grund av systemtekniska
fel kan ingen ekonomirapport lämnas.
Han redogör allmänt för situationen inom skolan men nämner särskilt att
det finns några elever i lägre årskurser vilkas beteende orsakar stora
problem i undervisningen och skolmiljön och därför kräver särskilda
insatser.
Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet beslutar att godkänna informationen.

Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den
30 september 2012 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2012 med 2 009 000 kronor. Fördelat på ekonomiska
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2012.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

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
413
- 2 000
200
0
- 1 000
100
113
165
0
- 2 009

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 75 procent, kan noteras per den
30 september 2012:

Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Delsumma
490
Summa

Netto
(tkr)
Utfall
2012
3 908
11 753
11 526
8 375
14 514
12 274
4 179
1 812
68 341
1 216
69 557

Periodbudget
4 333
8 327
12 060
8 816
13 873
12 803
4 433
2 181
66 826
- 45
66 781

Avvikelse
mot
periodbudget
425
- 3 426
534
441
- 641
529
254
369
- 1 515
- 1 261
- 2 376

Budget
2012
5 662
11 164
16 080
11 755
18 498
17 071
5 911
2 908
89 049
0
89 049

%

69
105
72
71
78
72
71
62
77
0
78

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett överskott för perioden och resultatet
under 2012 beräknas bli ett överskott gentemot budget beroende bland
annat på större intäkter än budgeterat och mindre kostnader för färdtjänst än
budgeterat.
Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot
periodbudget ett underskott med 3 426 000 kronor och prognosen för
helåret ett underskott med 2 000 000 kronor. Detta beror på höga kostnader

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

gällande familjehem för ensamkommande barn och ungdomar, som dock
skall återsökas hos Migrationsverket. Gemensam administration beräknas
medföra ett överskott under året med 500 000 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 100 000 kronor, dock är kostnaderna 596 000 kronor lägre i år
än vid motsvarande tidpunkt förra året.
Ansvar 430 Äldre och handikappomsorg och LSS har ett överskott
gentemot perioden med 534 000 kronor. Befintligt och prognostiserat
överskott kan härledas till personlig assistans, korttidsvistelse för barn,
daglig verksamhet och ledsagning. Därtill finns under perioden inga
hyreskostnader första halvåret.
Ansvar 440 Solgården uppvisar ett överskott för perioden med
441 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är i enlighet med
budget. Hyreskostnaderna för hela perioden har ej fakturerats. I budgeten
för helåret är hyreskostnaderna beräknade högre än det faktiska utfallet
samt hyresintäkterna högre beräknade än vad som sannolikt blir utfallet.
Dessa summor uppgår till en storlek som i det närmaste tar ut varandra.
Intäkter för lönebidrag gällande två månader har ej inkommit. Utredning
pågår angående budgeterade hyresintäkter för Solgården.
Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till
periodbudget uppgående till 641 000 kronor, prognosen för helåret är ett
underskott med 1 000 000 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 med 1 000 000 kronor exempelvis
beroende på höga vikariekostnader, 290 000 kronor under januari till maj.
Fortsatt utreds verksamheten och förslag till åtgärder skall presenteras.
Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande till
periodbudget med 529 000 kronor. 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 har upphört. Lönebidrag för två
månade saknas i periodens utfall.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor beräknas medföra ett
överskott 2012 gentemot budget motsvarande 113 000 kronor beroende på
intäkter för registrering i kvalitetssystemet Senior alert och låga personalkostnader. Kostnaderna för utskrivningsklara som inte kan erhålla vård i
kommunen har ökat under augusti och september och kommer sannolikt att
generera ett underskott i förhållande till budget.
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 165 000 kronor i
förhållande till budget för helåret 2012 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 rapporterar att resultatprognos per den
30 september 2012 för allmänna utskottets verksamheter visar på ett
överskott i förhållande till budgeten för förvaltningen för år 2012 med
5 119 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns
följande prognos netto för år 2012.
Ansvar

Kommunchef (101-102)
Ekonomichef (110-111)
Näringslivschef (120)
Kommunsekreterare (122)
Personalsekreterare (123)
Kostchef (140)
Fastighetschef/IT-chef (170)
Delsumma
Projektledare Bergskraft (121)
Summa

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Netto,
prognos/budget,
tkr
955
5 928
0
- 191
- 37
- 1 205
- 331
5 119
0
5 119
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 75,0 procent, kan
noteras per den 30 september 2012:

Ansvar

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

Netto
(tkr)
Utfall
2012
11 401
17 892
806
2 456
583
3 150
3 159
39 446
2 927

Periodbudget
11 322
26 869
920
2 349
696
1 595
2 483
46 232
-6

Avvikelse
mot
periodbudget
- 80
8 977
114
- 107
112
- 1 555
- 676
6 786
- 2 933

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

%

75
50
66
78
63
143
95
64
7 410

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

Det totala överskottet för allmänna utskottets verksamheter beror på
återbetalda försäkringspremier – 4 400 000 kronor, ej ianspråktagen
budget för löneökningar – 1 200 000 kronor, ej nyttjande av kommunstyrelsens disponibla medel – 1 500 000 kronor samt mellankommunal
utjämning för kollektivtrafiken.
Befarade underskottet inom ansvarsområde 122 Kommunsekretare beror
på att revisions- och rådgivningskostnader för två år bokförts på årets
resultat. Underskottet för ansvar 140 Kostchef beror på mindre intäkter
än budgeterat samt högre personalkostnader än budgeterat. Fastighetschef/IT-chef, ansvarsområde 170, prognostiserar ett underskott för 2012
med 331 000 kronor, vilket kan härledas till högre kostnader än
budgeterat för datorutrustning och datorkommunikation.
Likviditeten för kommunen var den 19 oktober 2012 18 300 000 kronor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Till och med den 22 oktober 2012 har 1 900 000 kronor av budgeterade
18 500 000 kronor av investeringsbudgeten förbrukats, dock förekommer
en eftersläpning från Bergslagens Kommunalteknik vad gäller
fakturering.
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar att resultatprognos per den
30 september 2012 för bildningsutskottets verksamheter visar på ett
överskott i förhållande till budgeten för förvaltningen för år 2012 med
1 135 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns
följande prognos netto för år 2012.
Ansvar

Netto,
prognos/budget,
tkr
175
274
623
- 276
339
1 135

Bildningschef (510)
Förskolor (520-522)
Garhytteskolan (542)
Kyrkbacksskolan (544)
VUXAM (550)
Summa

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 75,0 procent, kan noteras
per den 30 september 2012:

Ansvar

510
520-522
542
544
550
Summa

Netto
(tkr)
Utfall
2012
24 668
7 626
4 486
13 543
3 771
54 094

Periodbudget
30 634
7 592
4 600
13 900
3 945
60 670

Avvikelse
mot
periodbudget
5 965
- 34
114
357
174
6 576

Budget
2012
40 925
10 230
6 190
18 697
5 337
81 379

Såväl ansvar 520-522 Förskolor och 542 Garhytteskolan har lägre
kostnader för köp av måltider än budgeterat. Vidare har förskolan
större intäkter från barnomsorgsavgifter än budgeterat. Förskolan och
ansvar 544 Kyrkbacksskolan har högre personalkostnader än
budgeterat medan Garhytteskolan har lägre personalkostnader än
budgeterat.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

%

60
75
72
72
71
66
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Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar ekonomisk rapport och
verksamhetsrapport gällande sociala utskottets verksamheter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.
_________
Expediering:
Ekonomichef Bo Wallströmer
Ekonom Sara Jonsson
Ekonom Inger Sundblad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 231
Au § 147

Dnr KS 030/2012

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
(LFAB)
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Verkställande direktör Torbjörn Larsson och ekonomichef
Bo Wallströmer informerar om den ekonomiska situationen i Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag (LFAB). Utredning pågår om LFABs fakturor gällande
elförbrukning och flödesavgifter för fjärrvärme.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport för perioden
1 januari-30 september 2012 enligt följande (kronor):

Hyresintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Driftkostnader
Personalkostnader
Overheadkostnader
Avskrivningar
Räntekostnader, lån
Resultat

Utfall Budget 2012
13 793 170 13 589 080
197 393
62 832
444 332
105 660
- 9 180 105 - 7 129 280
- 1 117 814 - 1 249 448
- 2 082 725 - 1 501 463
- 1 434 082 - 1 377 259
- 529 774 - 1 015 630
90 395
1 484 492

Avvikelse
204 090
134 561
338 672
- 2 050 825
131 634
- 581 262
- 56 823
485 856
- 1 394 097

Driftkostnader och overheadkostnader högre än budgeterat beroende på
bland annat fastighetstjänster, utomhusskötsel, inköp av material till
lägenheter och lokaler, kabel-TV-avtal samt annonser och marknadsföring.
Likviditeten uppgår till 12 100 000 kronor.
Antalet outhyrda lägenheter är 39 varav 17 ej är uthyrningsbara.

Justerandes sign.

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 232

Dnr KS 025/2012

Ön § 47

Ekonomisk rapport, Bergslagens överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har lämnat ekonomirapport per 30 september 2012.
Denna upptar personalkostnader och övriga verksamhetskostnader och
inkluderar ordförandearvodet. Verksamheten håller budget.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna den
till kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har inkommit med ekonomisk rapport per den
30 september 2012. För perioden redovisas ett överskott med
107 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.
_________
Expediering:
Bergslagens överförmyndarnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 233

Dnr KS 017/2012

Ekonomisk rapport, Bergslagens miljö- och byggnämnd
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk
rapport per den 31 augusti 2012. För perioden finns en positiv avvikelse
med 403 000 kronor och för 2012 prognostiseras ett underskott med
100 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

13 (49)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 234

Dnr KS 017/2012

Verksamhetsberättelse 1 januari-31 augusti 2012,
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med verksamhetsberättelse för perioden 1 januari-31 augusti 2012. För perioden finns en
negativ avvikelse med 23 000 kronor och för 2012 prognostiseras ett
resultat enligt budget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 235

Dnr KS 027/2012

Ekonomisk rapport, räddningsnämnden
Västerbergslagen
Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk
rapport för perioden 1 janauari-31 augusti 2012. Perioden uppvisar ett
överskott gentemot budget på 1 191 318 kronor och för helåret
prognostiseras ett resultat enligt budget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.
_________
Expediering:
Räddningsnämnden Västerbergslagen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 236
Au § 148

Dnr KS 032/2011

Delårsrapport per den 31 juli 2012,
Ljusnarsbergs kommun
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag till delårsrapport för
kommunen per den 31 juli 2012. Förslaget till delårsrapport har
genomgått en grundläggande revidering beträffande layout och innehåll
utifrån de synpunkter som framkom i revisionsberättelsen för 2011. Detta
arbete har genomförts av ekonomerna Sara Jonsson och Inger Sundblad
under överinseende av ekonomichef Bo Wallströmer.
Delårsrapporten uppvisar ett överskott för kommunen under perioden
med 12 772 000 kronor och för koncernen med 12 698 000 kronor.
Prognosen för helåret 2012 förutspår ett överskott med 9 411 000 kronor,
vilket är ett större överskott i förhållande till budget med
7 672 000 kronor.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten samt överlämnar den till
kommunfullmäktige och revisorerna för granskning.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar delårsrapporten.
Personalsekreterare Irena Jönsson presenterar personalredovisningen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten samt överlämnar den till
kommunfullmäktige och revisorerna för granskning.
_________
Expediering:
Revisorerna + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 237

Dnr KS 094/2011

Delårsbokslut per den 30 juni 2012, Bergslagens
Kommunalteknik (BKT)
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med delårsbokslut för
perioden 1 januari-30 juni 2012. Driftredovisningen visar för perioden ett
överskott med 2 792 000 kronor, varav 675 000 kronor i överskott för
skattefinansierad verksamhet och 1 898 000 kronor för avgiftsfinansierad
verksamhet och för helåret 2012 prognostiseras ett underskott med
275 000 kronor, varav den skattefinansierade verksamheten beräknas
generera ett underskott med 825 000 kronor och den avgiftsfinansierade
verksamheten ett överskott med 550 000 kronor.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
delårsbokslutet per den 30 juni 2012 för Bergslagens Kommunalteknik.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 238

Dnr KS 052/2011

Delårsrapport per den 31 augusti 2012, Regionförbundet
Örebro
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Örebro har inkommit med delårsrapport (Tertialrapport
2012:2) för perioden 1 januari-31 augusti 2012. Delårsrapporten visar
bland annat att Regionförbundet Örebro för perioden uppnår ett överskott
med 2 793 000 kronor och för helåret 2012 prognostiseras ett överskott
med 1 800 000 kronor.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
Regionförbundet Örebros delårsrapport per den 31 augusti 2012,
tertialrapport 2012:2.
_________
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Ks § 239
Au § 150

Dnr KS 056/2012

Avskrivning av osäkra fordringar
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar att kommunen har att avskriva
osäkra fordringar.
Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
15 oktober 2012 i vilken anges att enligt god redovisningssed i
kommunal verksamhet, skall osäkra fordringar äldre än ett år
bokföringsmässigt avskrivas. Fordringarna som avskrivs kvarstår dock i
ett sidoordnat system.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår att följande fordringar avseende
2011 avskrivs:
Barnomsorg
0 kronor
Äldreomsorg
48 898 kronor
Allmän debitering
180 kronor
Summa
49 169 kronor
Beloppen belastar respektive verksamhet i 2012 års räkenskaper.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Ekonomichef Bo Wallströmer
Ekonom Sara Jonsson
Ekonom Inger Sundblad
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen
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Ks § 240
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Dnr KS 037/2012

Fastställande av skattesats för 2013
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och ekonomichef Bo Wallströmer anger i en skrivelse daterad den 18 september 2012
att enligt Kommunallagen måste kommunfullmäktige besluta om
kommunal skattesats för nästkommande år innan november månads
utgång.
Förslag
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson och ekonomichef
Bo Wallströmer förslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunens skattesats för 2013 till 21,08 kronor, det vill säga oförändrad
i förhållande till 2012 års skattesats.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunens skattesats för 2013 till 21,08 kronor, det vill säga oförändrad
i förhållande till 2012 års skattesats.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunens skattesats för 2013 till 21,08 kronor, det vill säga oförändrad
i förhållande till 2012 års skattesats.
_________

Justerandes sign.
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Ks § 241

Dnr KS 078/2010

731

Information om dom i Högsta Förvaltningsdomstolen
Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Mål nr 5994-11, meddelad den 28 september 2012.
Högsta Förvaltningsdomstolen bifaller Ljusnarsbergs kommuns
överklagande och upphäver Kammarrätten i Göteborgs och
Förvaltningsrätten i Karlstads avgöranden.
Högsta Förvaltningsdomstolens dom är prejudicerande och deras
bedömning är att utgångspunkten för Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) är att den enskildes behov skall tillgodoses i den
egna kommunen. Förhållandena kan dock ”…vara sådana att en
kommun, trots att den uppfyllt sin planeringsskyldighet, inte har
möjlighet att erbjuda den enskilde en gruppbostad i den egna kommunen
förrän förhållandevis lång tid efter det att behovet uppstått (jfr RÅ 2007
ref. 36). I avvaktan på lämpligt boende för den funktionshindrade måste i
sådant fall beslut om insatser i form av bostad med särskild service
verkställas i en annan kommun. Det bör emellertid principiellt ses som en
övergångslösning till dess möjligheter skapats att erbjuda ett lämpligt
boende i den egna kommunen” (sid 6). Det faktum att en person under en
lång tid bott i annan kommun än den egna, hindrar inte att personen kan
tillförsäkras goda levnadsvillkor genom att ett boende i den egna
kommunen erbjuds.
Socialstyrelsen anger på sidan 9 i Meddelandeblad nr 3/2011, april 2011,
”Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun –
nya bestämmelser den 1 maj 2011” att
”Ett beslut om boende i annan kommun får, liksom tidigare,
bara fattas om det finns särskilda skäl enligt 16 c § LSS.
Särskilda skäl kan t.ex. råda för att underlätta för personer
som har en ovanlig diagnos eller komplicerade funktionsnedsättningar, att få tillgång till anpassade boendelösningar
och särskild kompetens som det kan vara svårt att tillhandahålla i små kommuner. Det ger också möjlighet för
kommuner att samverka om t.ex. gemensamma gruppbostäder för att kunna erbjuda fler boendealternativ. Målet
bör vara att den enskilde efter en kortare eller längre tid ska
flytta hem och att hemkommunen under tiden skapat ett stöd
med god kvalitet på hemmaplan.
Den kommun som verkställt ett beslut om boende i en annan
kommun får ett sammanhållet ansvar för LSS-insatser. Denna
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förändring markerar också att boendet i den andra kommunen
är tillfälligt och att den beslutande kommunen bör sträva efter
att erbjuda lämpligt boende på hemmaplan.
(Prop. 2010/11:49, s. 62-65)”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.
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Ks § 242

Dnr KS 037/2012

Övergripande strategier och budget 2013 och plan för
2014-2015
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag till
Övergripande strategier och budget för 2013 och flerårsplan för
2014-2015.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta












Justerandes sign.

att för år 2013 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande
förslag innebärande en oförändrad taxa,
att för år 2013 fastställa renhållningstaxor i enlighet med
föreliggande förslag innebärande oförändrad taxa och att
överskott förväntas med 1,0 miljoner kronor att användas för
sluttäckning av deponin,
att för år 2013 fastställa slamtömningsavgifterna i enlighet
med föreliggande förslag innebärande en höjning med två
procent och införande av en ny avgift för ”akut extra tömning
inom 48 timmar”,
att ändra sotningstaxan enligt bifogat förslag,
att VA-verksamheten ges tillåtelse att använda ackumulerat
överskott för finansiering av investeringar med högst
1 000 000 kronor,
att kommunstyrelsen ges rätt att använda högst
1 500 000 kronor av tidigare års överskott för
omstruktureringsarbete rörande kommunala lokaler,
att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det
vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som
förfaller till betalning under år 2013 och att omsättningen av
lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att
ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunstyrelsens
ordförande,
att såsom för egen skuld ingå borgen mot
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp med 30 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp,

Utdragsbestyrkande
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 att förlänga tidsramen för när lån kan upptas för utbygganden
av Bångbro reningsverk i enlighet med tidigare fattat beslut av
kommunfullmäktige vid sammanträde den 24 maj 2012, § 36
till att kunna uppta högst 5 000 000 kronor under 2013,
 att beredningarna sorterande under fullmäktige skall vara
vilande under 2013,
 att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under
2013, samt
 att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2013 och
flerårsplan för 2014-2015.
Yrkanden
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Gunnar Fransson (M), att
resultatbudgeten för 2013 i föreliggande förslag minskas med
2 000 000 kronor till 2 632 000 kronor, att 1 000 000 kronor tillförs
kostverksamheten och att 1 000 000 kronor tillförs sociala utskottets
hemtjänstverksamhet. Yrkandet föranleds av att detta skulle innebära en
mera realistisk budget för 2013.
Astrid Dahl (V) yrkar i ett tilläggsyrkande att kostnadsreduceringen av
arbetsterapeut, 200 000 kronor, stryks och att den uppkomna merkostnaden finansieras genom borttagande av kommunens oppositionsråd.
Hans Hedborg (C) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen
beslutar tillsätta en arbetsgrupp vilken ges i uppdrag att genomföra en
översyn av kommunens framtida investeringsbehov.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till Övergripande
strategier och budget 2013 och plan för 2014-2015 och Ulf Hildings och
Gunnar Franssons yrkande att 1 000 000 kronor tillförs kostverksamheten
och 1 000 000 kronor hemtjänstverksamheten samt att resultatbudgeten
på grund av detta reduceras till 2 632 000 kronor. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Ordföranden ställer proposition på Astrid Dahls tilläggsyrkande om att
kostnadsreduceringen av arbetsterapeut, 200 000 kronor, stryks och att
den uppkomna merkostnaden finansieras genom borttagande av
kommunens oppositionsråd. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar avslå Astrid Dahls tilläggsyrkande.
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Ordföranden ställer proposition på Hans Hedborgs tilläggsyrkande om att
kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp vilken ges i uppdrag att
genomföra en översyn av kommunens framtida investeringsbehov.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit Hans Hedborgs
tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta














Justerandes sign.

att för år 2013 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande
förslag innebärande en oförändrad taxa,
att för år 2013 fastställa renhållningstaxor i enlighet med
föreliggande förslag innebärande oförändrad taxa och att överskott
förväntas med 1,0 miljoner kronor att användas för sluttäckning av
deponin,
att för år 2013 fastställa slamtömningsavgifterna i enlighet
med föreliggande förslag innebärande en höjning med två
procent och införande av en ny avgift för ”akut extra tömning
inom 48 timmar”,
att ändra sotningstaxan enligt bifogat förslag,
att VA-verksamheten ges tillåtelse att använda ackumulerat
överskott för finansiering av investeringar med högst
1 000 000 kronor,
att kommunstyrelsen ges rätt att använda högst
1 500 000 kronor av tidigare års överskott för
omstruktureringsarbete rörande kommunala lokaler,
att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det
vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som
förfaller till betalning under år 2013 och att omsättningen av
lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att
ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunstyrelsens
ordförande,
att såsom för egen skuld ingå borgen mot
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp med 30 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp,
att förlänga tidsramen för när lån kan upptas för utbygganden
av Bångbro reningsverk i enlighet med tidigare fattat beslut av
kommunfullmäktige vid sammanträde den 24 maj 2012, § 36
till att kunna uppta högst 5 000 000 kronor under 2013,
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 att beredningarna sorterande under fullmäktige skall vara
vilande under 2013,
 att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under
2013, samt
 att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2013 och
flerårsplan för 2014-2015.
Kommunstyrelsens beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp vilken ges i
uppdrag att genomföra en översyn av kommunens framtida
investeringsbehov.
Reservationer
Ulf Hilding (M) och Gunnar Fransson (M) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Astrid Dahl (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_________

Justerandes sign.
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Ks § 243
Au § 151

Dnr KS 026/2012

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av vad
som framfördes i revisionsberättelsen för 2011
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Revisorerna inkom med revisionsberättelse för 2011 med därtill hörande
bilagor daterad den 4 juni 2012 i vilken riktades anmärkning mot kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten.
Anmärkningarna kunde i huvudsak sammanfattas enligt följande:
 För flera mål saknades resultat.
 Återrapporteringen var i delar fortfarande oprecis och svårtolkad.
 Inget av de fyra beslutade finansiella målen för god ekonomisk
hushållning hade nåtts.
 I utskottens redovisningar var det svårt att hitta tydliga samband
mellan resurser, prestationer, resultat och uppnådda effekter för
kommuninvånarna.
 Redovisningarna hade ett inåtperspektiv.
 Det saknades tillräckligt utförlig redovisning av den verksamhet som
under året bedrivits av de med andra kommuner gemensamma
nämnderna och utfallet av de kommunala företagens verksamhet
utifrån bolagsordningar, ägardirektiv och stadgar.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2012, § 46 att
bland annat uppdra åt kommunstyrelsen att senast i samband med att delårsrapporten för 2012 behandlas av kommunfullmäktige redovisa vidtagna
åtgärder med anledning av den kritik som framförts i revisionsberättelsen
för år 2011.
Kommunchef Tommy Larserö presenterar förslag till redovisning av
vidtagna åtgärder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till
kommunfullmäktige.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till
kommunfullmäktige.
_________

Justerandes sign.
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Ks § 244
Au § 145

Dnr KS 007/2012

Utredning av lekplatser i kommunen
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher, Bergslagens Kommunalteknik
(BKT) har inventerat i kommunen befintliga lekplatser och upprättat en
rapport daterad den 29 februari 2012. Kommunchef Tommy Larserö,
bildningschef Anders Nordlund och verkställande direktör
Torbjörn Larsson, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB), vilka deltog
i inventeringen, redovisade rapporten vid allmänna utskottets sammanträde
den 11 april 2012, § 64. Allmänna utskottet beslutade vid detta tillfälle att
arbetsgruppen för utveckling av lekplatser i kommunen skulle inarbeta av
allmänna utskottet föreslagna revideringar i rapporten samt att ärendet
skulle hänskjutas till ett senare sammanträde.
Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher inkom med reviderad utredning
rörande kommunens lekplatser som presenterades vid allmänna utskottets
sammanträde den 9 maj 2012, § 81. Allmänna utskottet beslutade vid detta
tillfälle uppdra åt stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher att utreda
möjligheterna till att överlämna kommunala lekplatser till privat aktör
alternativt ingå skötselavtal med privat aktör samt de juridiska
konsekvenserna av dessa alternativ. Vidare beslutades att ärendet skulle
återkomma vid sammanträde den 4 juni 2012 i allmänna utskottet.
Kommunchef Tommy Larserö informerade om utvecklingen i ärendet vid
allmänna utskottets sammanträde den 4 juni 2012, § 103. Allmänna
utskottet beslutade vid detta tillfälle att uppdraget från den 9 maj 2012
kvarstod.
Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher presenterar reviderat förslag
gällande kommunens lekplatser.
Förslag
Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher föreslår kommunstyrelsen besluta
enligt följande:
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Reinvestering i nedanstående lekplatser:
 Herrhagen
 Servicehuset Treskillingen
 Bångbro, Dalsbro
 Malmtorget
 Ställdalen, Sågdammen
 Djäkensbygge
Etablering av lekplats:
 Riggards, Åstigen
Nedläggning av nedanstående lekplatser:
 Ställdalen, Krokfors
 Ställdalen, Västra Born
 Ställdalen, Sjöstigen
 Bergsmansvägen
 Bastkärn
 Högfors
 Mossgruvan
 Klastorp
 Riggards, Repslagarvägen
 Järnvägsparken
Utöver detta föreslås lekplatsen i Hörken övergå till föreningsdrift.
Det poängteras att utöver ovan angivna lekplatser finns lekplatser på
kommunens förskolor och skolor samt ett antal tillhörande LFAB.
Förslaget föreslås genomföras under tidsperioden 2012-2016.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare föreslås
kommunstyrelsen besluta att befintlig gungställning på lekplatsen i Klastorp
tas bort och en ny gungställning köps in som erbjuds lämnas över
tillsammans med lekplatsen till en nybildad förening. Slutligen föreslås
kommunstyrelsen besluta att genomförandet koordineras med kommunens
budgetprocess.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Vidare
beslutar kommunstyrelsen att budgeterade investeringsmedel 2013 för
upprustning med mera av lekplatser ej får ianspråktas innan upprustning
skett av lekplatser vid kommunens förskolor och skolor.
_________
Expediering:
Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher, Bergslagens Kommunalteknik
Ekonomichef Bo Wallströmer
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Ks § 245
Bus § 89

Dnr KS 008/2012

Riktlinjer för tilläggsbelopp för barn med behov av särskilt
stöd
Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Bildningsutskottet beslutade den 5 juni 2012, § 60 att uppdra åt
bildningschef Anders Nordlund att utarbeta riktlinjer för tilldelning av
förstärkningsresurser för elever med behov av särskilt stöd. I tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2012 har han lämnat förslag till
riktlinjer för fördelning av tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt
stöd.
Riktlinjerna utgår från grundprinciperna likvärdig utbildning, särskilt
stöd och resurser där de bäst behövs, kriterierna fysiskt funktionshinder,
neuropsykiatriskt funktionshinder, utvecklingsstörning, sjukdom eller
sjukdomsliknande tillstånd som kräver extra stöd och annan svårighet
som kräver extraordinär stödåtgärd och arbetsmodellen att rektor eller
förskolechef lämnar motiverat förslag om stödbehov till bildningschefen
som beslutar rörande kommunens verksamheter och föreslår bildningsutskottet rörande externa.
Bildningsutskottets förslag
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt
bildningschefens förslag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
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Ks § 246
Au § 149

Dnr KS 007/2011

Rapport om finansiering 2013 och 2014 av guldvaskningsVM 2014
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Tomas Larsson inkom den 10 oktober 2011 med skrivelse av
vilken framgick att Förbundet Sveriges Guldgrävare (FSG) ansökt om att
arrangera världsmästerskapet i guldvaskning 2014 i Sverige hos World
Goldpanning Association (WGA) och erhållit positivt beslut den 24 augusti
2011. FSG hade i ansökan angivit Kopparberg som plats för världsmästerskapen vecka 33 eller 34 år 2014.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 november 2011,
§ 244 bland annat att kommunen skulle medfinansiera arrangemanget med
305 000 kronor fördelat på 20 000 kronor år 2011, 60 000 kronor år 2012,
100 000 kronor år 2013 och 125 000 kronor år 2014 samt att, under förutsättning att projektet får full finansiering senast den 31 augusti 2012, allmänna
utskottet skulle besluta om kommunens finansiering åren 2013 och 2014.
Näringslivschef Tomas Larsson informerade om projektets utveckling vid
allmänna utskottets sammanträde den 12 september 2012, § 134. Vid detta
tillfälle angavs bland annat att evenemangsarrangör inköpts och
Regionförbundet Örebro involverats i projektet för att skapa en regional prägel
på evenemanget. Evenemanget har erhållit planerad finansiering genom
sponsorer.
Kommunchef Tommy Larserö och näringslivschef Tomas Larsson har
inkommit med skriftlig information innehållande bland annat redovisning av
evenemangets syfte, mål, förväntade resultat och projektorganisation. Vidare
finns alternativa projektbudgetar och tävlingsbudgetar redovisade.
Förslag
Kommunchef Tommy Larserö och näringslivschef Tomas Larsson föreslår
allmänna utskottet besluta att den finner att projektbudgeten är fullt finansierad
och i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 23 november 2011, § 244
medfinansierar därför kommunstyrelsen projekt ”VM i Guldvaskning 2014”
och därtill beskrivna evenemang.

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att den finner att projektet är fullt finansierat
genom det presenterade alternativet ”Begränsad projektbudget” och i
enlighet med kommunstyrelsens beslut den 23 november 2011, § 244
medfinansierar därför kommunen projekt ”VM i Guldvaskning 2014” och
därtill beskrivna evenemang. Allmänna utskottet noterar att de presenterade
alternativen ”Reviderad projektbudget” eller ”Projektbudget” medför ett
bättre utfall för kommunen.
Vidare beslutar allmänna utskottet att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen
för kännedom.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 247
Au § 157

Dnr KS 043/2011

Återkoppling gällande regler för vägföreningar
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson presenterade vid
kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2011, § 238 en
utredning rörande kommunalt stöd av enskild väghållning samt förslag
till regler vad gäller kommunalt stöd till enskilda vägar.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 december 2011,
§ 118, efter förslag från kommunstyrelsen, att de enskilda vägarna i
kommunen skulle indelas i fem väghållningsgrupper enligt
Mats Larssons förslag samt att kommunal särskild vägfond skulle skapas
för möjlighet till utbetalning av kommunalt investeringsbidrag för
angelägna åtgärder och att denna fond skulle etableras till år 2015.
Vidare beslutades att återrapportering i ärendet skulle ske vid
fullmäktiges sammanträde i november 2012.
Kommunchef Tommy Larserö informerar att skriftlig återrapportering
kommer att ske vid kommunstyrelsens sammanträde den
24 oktober 2012.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson har inkommit med
redogörelse över det pågående arbetet med vägföreningar och
vägsamfälligheter.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redogörelsen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 248
Au § 155

Dnr KS 042/2012

Upphävande av detaljplan för del av Stortorp, Finnhyttans
industriområde och Helsinggården
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) inkom med planbeskrivningar gällande upphävande av detaljplaner för del av Stortorp,
Finnhyttans industriområde och Helsinggården. I underrättelse om
granskning av upphävandet daterat den 20 juni 2012 bifogas ett utifrån
samrådet reviderat förslag till detaljplan, så kallad granskningshandling.
Syftet med den reviderade detaljplanen är att upphäva flera detaljplaner
som av olika skäl blivit inaktuella.
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den
22 augusti 2012, § 149 att sända ärendet för antagande till kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande reviderade förslag till detaljplan för del av Stortorp, Finnhyttans
industriområde och Helsinggården.
_________

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 249
Su § 135

Dnr KS 039/2012

Utdelning ur Ljusnarsbergs Socialsamfond 2012
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse i
vilken anges att kommunstyrelsen vid sammanträde den 29 augusti 2012,
§ 190 beslutade om riktlinjer för utdelning ur Ljusnarsbergs Socialsamfond.
Dessa riktlinjer skiljer sig markant från den praxis som tidigare tillämpats i
samband med utdelning ur Ljusnarsbergs Socialsamfond och detta medför
problem beträffande utdelningen ur samfonden 2012. Huvudsakligen utgörs
problemen av att de den 29 augusti 2012 beslutade riktlinjerna är baserade
på en årscykel med start i i januari varje år.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att
beträffande utdelning ur Ljusnarsbergs Socialsamfond 2012 tillämpa tidigare
års praxis, varefter från och med den 1 januari 2013 de av kommunstyrelsen
den 29 augusti 2012 beslutade riktlinjerna tillämpas.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 250
Au § 156

Dnr KS 002/2012

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad
den 24 september 2012 rörande revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att antalet sammanträden för fullmäktige varje
år skall vara åtta samt att revidering sker av arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5, första stycket på så vis att det får följande lydelse:
”Fullmäktige håller ordinarie sammanträde i månaderna februari, mars, maj,
juni, september, oktober, november och december. För varje år bestämmer
fullmäktige dag och tid för sammanträdena.”.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet
sammanträden för fullmäktige varje år skall vara åtta samt att revidering
sker av arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5, första stycket på så
vis att det får följande lydelse: ”Fullmäktige håller ordinarie
sammanträde i månaderna februari, mars, maj, juni, september, oktober,
november och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid
för sammanträdena.”.
_________

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 251
Au § 159

Dnr KS 002/2012

Revidering av revisionsreglemente
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att arbete pågår med
förslag till reviderat reglemente för revisorerna i Ljusnarsbergs kommun.
Avsikten är att kommunfullmäktige skall ta beslut om reviderat revisionsreglemente vid sammanträde den 15 november 2012.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Revisorerna Boris Gudmundsson och Bengt Sandström har inkommit
med skrivelse daterad den 3 oktober 2012 i vilken anges att revisorerna
utarbetat ett förslag till reviderat revisionsreglemente med anledning av
förändringar i lagstiftningen och i den goda revisionsseden. Förslaget till
reviderat revisionsreglemente biläggs skrivelsen för ställningstagande av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till reviderat revisionsreglemente.
_________

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 252
Au § 154

Dnr KS 007/2012

Remissyttrande, förslag till förbundsordning för
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom med remiss daterad den
18 juni 2012 rörande översyn av BKTs förbundsordning. Yttrande med
anledning av förslaget till reviderad förbundsordning skulle vara BKT
tillhanda senast den 1 oktober 2012. Denna tidpunkt har därefter
senarelagts till den 1 november 2012.
Kommunchef Tommy Larserö redovisar förslag till reviderat förslag till
förbundsordning för BKT som utarbetats av Hällefors kommun.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchefen att tillsammans
med motsvarande tjänstemän i Nora, Lindesbergs och Hällefors
kommuner utreda de oklarheter som föreligger i förslaget till förbundsordning från Hällefors kommun.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 16 oktober 2012 i vilken anges att kommuncheferna i Nora,
Lindesbergs, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner diskuterade ärendet
vid möte den 12 oktober 2012. I anledning av rådande osäkerhet kring
förslaget till förbundsordning samt då ny förbundschef för BKT,
Eva Jonsson, tillträder sin tjänst den 1 januari 2013, önskas en förlängd
remisstid till den 31 mars 2013.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta
att hos Bergslagens Kommunalteknik (BKT) begära om förlängd remisstid
till den 31 mars 2013 gällande reviderad förbundsordning för BKT.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering: Bergslagens Kommunalteknik
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 253

Dnr KS 009/2012

Undertecknande av handlingar, så kallad firmateckning
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
15 oktober 2012 i vilken anges att utifrån att ordinarie kommunchef
beviljats tjänstledighet behövs ett nytt beslut om undertecknande av
handlingar under tjänstledighetsperioden. Föreliggande förslag innebär
att kommunsekreterare Anders Andersson får rätt att kontrasignera
likviditetstransaktioner, att ekonom Sara Jonsson får rätt att signera
likviditetstransaktioner samt att ekonom Inger Sundblad och ekonom
Sara Jonsson får rätt att kontrasignera ärenden rörande finansförvaltning.
Förslag
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta om rätt
till undertecknande av handlingar och avtal i enlighet med kommunstyrelsens reglemente enligt följande:
1. Ärenden avseende likvidtransaktioner för kommunen, kommunstyrelsen eller annan kommunal förvaltning, det vill säga
utkvittering av innestående medel på bank och postgiro, utfärdande
av betalningsorder från bank och postgiro samt kvittering och överlåtelse av övriga förekommande värdehandlingar.
2. Ärenden avseende finansförvaltning, det vill säga låne-, skuld- och
borgensförbindelser samt ansökan om betalningsföreläggande/lagsökning och begäran om utmätning.
3. Övriga ärenden tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde
såsom förvärv och försäljning av fast egendom, avtal m m.
a) Ärenden avseende likvidtransaktioner tecknas var för sig av
ekonomiassistent Britt-Marie Alfredéen, ekonom Inger Sundblad
eller ekonom Sara Jonsson med kontrasignation av ekonomichef Bo
Wallströmer eller kommunsekreterare Anders Andersson.
b) Ärenden avseende finansförvaltning tecknas av kommunstyrelsens
ordförande Ewa-Leena Johansson med vice ordförande
Ingemar Javinder som ersättare och med kontrasignation av
antingen ekonomichef Bo Wallströmer, ekonom Inger Sundblad
eller ekonom Sara Jonsson.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

2012-10-24

c) Övriga handlingar tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde
tecknas av kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med
vice ordförande Ingemar Javinder som ersättare och med kontrasignation av antingen ekonomichef Bo Wallströmer eller kommunsekreterare Anders Andersson.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson
Kommunstyrelsens vice ordförande Ingemar Javinder
Ekonomichef Bo Wallströmer
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen
Ekonom Inger Sundblad
Ekonom Sara Jonsson
Kommunsekreterare Anders Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 254
Su § 123

Dnr KS 002/2012

Ändrat sammanträdesdatum för sociala utskottet i
november 2012
Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 4 oktober 2012 i vilken anges att kommunstyrelsen beslutade
vid sammanträde den 23 november 2011, § 259 om bland annat sammanträdestider 2012 för sociala utskottet. Detta beslut innebar att sociala
utskottet skulle ha sammanträde den 8 november 2012. Denna tidpunkt har
på grund av andra arrangemang visat sig mindre lämpad som sammanträdesdatum för sociala utskottet.
Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta
att tidpunkten för sociala utskottets sammanträde i november 2012 ändras
från torsdagen den 8 november till måndagen den 5 november.
Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att tidpunkten för sociala utskottets sammanträde i november 2012 ändras från torsdagen den 8 november till måndagen
den 5 november.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 255
Au § 158
Bus § 92
Su § 130

Dnr KS 002/2012

Sammanträdestider 2013
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar förslag till sammanträdestider för 2013.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att den inget har att erinra mot förslaget.

Bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har lämnat förslag till sammanträdesordning 2013 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och dess
utskott. Den upptar även sammanträden för övriga nämnder m m som
kommunen har del i.
Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget till förläggning av sina
sammanträden.

Sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar förslag till sammanträdestider för 2013.
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar att den inget har att erinra mot förslaget.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse
daterad den 8 oktober 2012 rörande sammanträdestider för år 2013.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

2012-10-24

Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen
besluta om sammanträdestider 2013 för bildningsutskottet, allmänna
utskottet, sociala utskottet och kommunstyrelsen enligt föreliggande
förslag.
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
sammanträdestider 2013 för kommunfullmäktige enligt föreliggande
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestider 2013 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet och kommunstyrelsen
enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om
sammanträdestider 2013 för kommunfullmäktige enligt föreliggande
förslag.
_________
Expediering:
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 256
Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2012-09-01—2012-09-30.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2012-09-01—2012-09-30.
Beslut den 11 september 2012 om tillstånd enligt Alkohollagen kap 8 § 2
för servering av alkoholdrycker, tillståndshavare Fazer Food Services AB
Norrtull, serveringsställe: Klacken Konferens och relax, servering till
slutet sällskap i restaurangens matsal den 12 september 2012
klockan 17.00-00.00.
Delegat: Alkoholhandläggare Maud Bergman.
Beslut den 11 september 2012 om tillstånd enligt Alkohollagen kap 8 § 2
för servering av alkoholdrycker, tillståndshavare Konferensverksamhet
CB AB, serveringsställe: Klacken Konferens och relax, servering till
slutet sällskap i restaurangens matsal den 12 september, 20 september och
26 september 2012 klockan 17.00-00.00.
Delegat: Alkoholhandläggare Maud Bergman.
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Ks § 257
Delgivningar

Justerandes sign.

Allmänna utskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
3 oktober 2012.

Bildningsutskottet

Protokoll fört vid sammanträde den
2 oktober 2012.

Sociala utskottet

Protokoll för vid sammanträde den
4 oktober 2012.

Bergslagens
överförmyndarnämnd

Protokoll fört vid sammanträde den
3 oktober 2012.

Bergslagens
Kommunalteknik

Protokoll fört vid sammanträde i direktionen
den 21 september 2012.

Bergslagens
Kommunalteknik

Svar på revisorernas rapport ”Förbundets
ansvar och befogenheter avseende
VA-verksamhet”, direktionens beslut den
21 september 2012, § 37.

Bergslagens
Kommunalteknik

Revidering av upphandlings- och
inköpspolicy, direktionens beslut den
21 september 2012, § 38.

Bergslagens
Kommunalteknik

Förslag till renhållningstaxa 2013,
direktionens beslut den
21 september 2012, § 40.

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Protokoll fört vid sammanträde den
19 september 2012.

Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Ändring av lokala trafikföreskrifter i
Kopparberg på gatorna Kyrkogårdsgatan,
Laxbrogatan, Kappelansgatan och
Konstmästaregatan, beslut av Bergslagens
miljö- och byggnämnd den
19 september 2012, § 180.

Logica Sverige AB

Uppsägning av avtal avseende nyttjanderätt
för äldreomsorgssystem.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Föreningen L&SEK

Protokoll fört vid styrelsemöte den
3 september 2012.

Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Protokoll fört vid sammanträde den
24 september 2012.

Bergslagens Kommunalteknik

Kommentarer till synpunkter i
revisionsrapport över årsredovisning
och årsbokslut 2011, direktionens
beslut den 15 juni 2012, § 30.

Lantmäterimyndigheten i
Örebro län

Ansökan om förrättning enligt
anläggningslagen för bildande av
gemensamhetsanläggning för vatten
och avlopp samt tillfartsväg.

Lantmäteriet

Anläggningsförrättning berörande
Bångbro 4:23 med flera

Intresseföreningen Bergslaget

Protokoll fört vid styrelsemöte den
6 september 2012.

Intresseföreningen Bergslaget

Information om att föreningen söker ny
verksamhetschef.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Yttrande över ansökan om
auktorisation av bilskrotare, Nya
Högfors Bildemontering AB.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Yttrande över ansökan om
auktorisation av bilskrotare,
Mossgrufvans Motor.

Styrelsen för Hjärt- och
lungsjukas förening i
Ljusnarsberg genom
Barbro Resare

Justerandes sign.

Tack för markupplåtelse i samband
med Kopparbergs marknad.

Karlskoga kommun

Kommunfullmäktiges beslut den 25
september 2012, § 171 att ställa sig
bakom förslaget till bildandet av region
i Örebro län.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Registrering av livsmedelsanläggning,
Åstugans fritidshem.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-24

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Registrering av livsmedelsanläggning,
Garhytteskolans fritidshem.

Arbetsmiljöverket

Inspektionsmeddelande, Garhytteskolans kök.

Sveriges Kommuner och
Landsting

Överenskommelse mellan staten och
SKL om vissa ersättningar inom
folkhälsoområdet för år 2013.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Domslut, avslag på överklagande i
mål nr 3719-12 E.

Kammarrätten i Göteborg

Domslut, bifall till överklagande i
mål nr 3778-12.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Inspektionsrapport om Kyrkbacksskolans kök.

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Inspektionsrapport om Garhytteskolans
kök.

Skolverket

Extra tilldelning av statsbidrag till
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012.

Bergslagens Kommunalteknik

Direktionens beslut den
21 september 2012, § 44 att erbjuda
Eva Jonsson tjänsten som förbundschef.

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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