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§§§Plats och tid

Tingshuset, Kopparberg

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Pirjo Nilsson(S), tjänstgörande ersättare
Wiveca Stopp (S)
Antti Tsupukka (S)
Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare
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
Anders Nordlund, bildningschef
Christer Göransson, fastighetschef/verkställande direktör LFAB

Tid

08.30-12.00
-

Kent Liljendahl, enhetschef, § 68
Karin Wouda, projektledare, § 80
Utses att justera

Janeric Björkman

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2013-03-27

Paragrafer

65-80

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Anders Andersson

Ordförande

………………………………………….
Ewa-Leena Johansson

Justerande

…………………………………………
Janeric Björkman

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-03-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2013-03-27

Datum för
nedtagande

2013-04-22

………………………………………………….
Anders Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 65
Au § 28
Bus § 27
Su § 33

Dnr KS 085/2013
Dnr KS 083/2013
Dnr KS 056/2013

Ekonomisk rapport
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar resultatprognos per den
28 februari 2013 vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
år 2013 med 61 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns
följande prognos netto för år 2013.
Ansvar

Netto,
prognos/budget,
tkr
504
405
0
30
- 1 000
0
- 61
0

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

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 16,7 procent, kan noteras per
den 28 februari 2013:
Ansvar

101-102
110-111
120
122
140
170
Summa
121
Justerandes sign.

Netto (tkr)
Utfall
2013
1 258
3 009
137
324
1 683
1 873
8 284
2 324

Periodbudget
2 588
5 967
212
514
445
520
10 246
10

Avvikelse
mot
periodbudget
1 330
2 958
75
190
- 1 237
- 1 353
1 963
- 2 314

Budget
2013

Utdragsbestyrkande

%

15 604
8,1
35 905
8,4
1 269
10,8
3 073
10,5
3 743
61,3
3 155
59,4
61 770
13,4
103 - 2 256,5
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Beträffande kommunchefs ansvarsområde förväntas ett överskott gentemot
budget beroende på mellankommunalutjämning i samband med
kollektivtrafikens byte av huvudman. Inom ekonomichefens ansvarsområde
är ett överskott mot budget att vänta då disponibla medel ej förväntas
användas fullt ut. Vad gäller kostverksamheten förorsakas det stora
underskottet i förhållande till periodbudget av för höga personalkostnader
och uppskattningsvis uppstår ett underskot mot budget för helåret med
1 000 000 kronor. Den pågående utredningen rörande kostverksamheten
måste resultera i kostnadsminskningar.
Likviditeten per den 4 mars 2013 var 22 400 000 kronor.
Under 2012 minskade kommunens befolkning med 22 personer och detta
till följd av ett negativt födelsenetto, endast 28 personer var den
1 december 2012 födda år 2012. Däremot var flyttnettot positivt under
2012.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar resultatprognos per den
28 februari 2013 vilken visar på ett resultat i enlighet med budget.
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 16,7 procent, kan noteras per
den 28 februari 2013:

Ansvar

Bildningschef
Förskolor
Garhytteskolan
Kyrkbacksskolan
VUXAM
Summa

Justerandes sign.

Netto
(tkr)
Utfall
2013
4 206,6
1 864,7
1 289,1
3 171,4
1 186,6
11 918,4

Periodbudget
6 627,5
1 672,4
1 009,3
3 149,6
999,8
13 458,6

Avvikelse
mot
periodbudget
2 420,9
- 192,3
- 279,8
- 21,8
- 186,8
1 540,2

Budget
2013

%

39 849,4
10 139,7
6 106,0
19 056,8
6 065,5
81 217,4

11
18
21
17
20
15

Utdragsbestyrkande
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Beträffande det ekonomiska ansvarsområdet Bildningschef är ej gymnasiekostnader debiterade.
Vad gäller ansvarsområde Förskolechef är ej statsbidrag för maxtaxa och
kvalitetshöjande åtgärder, 156 000 kronor ej utbetalda. Bidrag 2012 från
Migrationsverket på 152 000 kronor är ej reglerat. En 0,5 årsarbetare på förskolan
Åstugan är ej budgeterad, 26 000 kronor och kostnader för måltider är ej
debiterade, 155 000 kronor.
Angående ekonomiskt ansvarsområde Garhytteskolan är bidrag 2012 från
Migrationsverket på 320 000 kronor är ej reglerat, kostnader för måltider ej
debiterade, 115 000 kronor och bidrag 100 000 kronor från Migrationsverket ej
rekvirerade.
Beträffande det ekonomiska ansvarsområdet Kyrkbacksskolan är bidrag 2012 från
Migrationsverket på 322 000 kronor är ej reglerat, kostnader för måltider ej
debiterade, 321 000 kronor och belastas ansvarsområdet av dubbla kostnader under
tidsperioden för studie- och yrkesvägledning som ej budgeterats
Vad gäller ekonomiskt ansvarsområde VUXAM har ännu ej utbetalts bidrag från
Samordningsförbundet i norra Örebro län (Sofint).

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den
28 februari 2013 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2013 med 880 000 kronor. Fördelat på ekonomiska
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2013.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ansvar

Netto,
prognos/budget,
tkr

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)
Summa

0
0
- 380
0
- 500
0
0
0
- 880

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 16,7 procent, kan noteras per den
28 februari 2013:
Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Summa

Netto (tkr)
Utfall
2013
891
2 553
2 767
2 035
3 104
2 523
852
367
15 182

Periodbudget
823
1 807
2 730
1 974
3 138
2 792
1 033
484
14 781

Avvikelse
mot
periodbudget
- 68
- 746
- 37
- 61
- 56
269
181
117
- 401

Budget
2013
4 999
10 897
16 379
11 842
18 829
16 752
6 200
2 906
88 804

%

17,8
23,4
16,9
17,2
17,0
15,1
13,7
12,6
17,1

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett underskott för perioden och resultatet under
2013 beräknas bli i enlighet med budget. Taxorna har medfört ett överskott
medan färdtjänsten har genererat ett underskott.
Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot
periodbudget ett underskott med 746 000 kronor och prognosen för helåret ett
resultat enligt budget. Institutionsvård för vuxna missbrukare och familjehem
för barn och ungdomar beräknas medföra ett underskott. Familjehem för vuxna
missbrukare, institutionsvård för barn och ungdomar, kontaktfamilj för barn och
ungdomar samt försörjningsstöd beräknas 2013 generera ett överskott gentemot
budget.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ansvar 430 Äldre och handikappomsorg och LSS prognostiserar ett unders kott
jämfört med budget för 2013 med 380 000 kronor. Detta förmodade underskott
förorsakas av ökade kostnader för personliga assistenter och elevhemsboende.
Ansvar 440 Solgården uppvisar ett underskott för perioden med
61 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är i enlighet med
budget. Periodens underskot kan härledas till ej bokförda lönebidrag samt höga
upplupna semesterlöner.
Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till
periodbudget uppgående till 56 000 kronor, prognosen för helåret är ett
underskott med 500 000 kronor. Underskottet beror på högre lönekostnader
under perioden med netto 88 000 kronor än budgeterat och prognosen för
helåret är 528 000 kronor högre lönekostnader än budgeterat. Ändrad
organisation planeras beträffande trygghetslarm som beräknas medföra
minskade kostnader.
Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande till
periodbudget med 269 000 kronor och detta beror på att matservicekostnader ej
har bokförts.. För helåret beräknas ett utfall enligt budget.
Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor har ett överskott jämfört
med budget för perioden med 181 000 kronor då prestationsersättning bokförts
på 2013. Kostanden för medicinskt färdigbehandlade på sjukhus har efter två
månader överstigit årsbudgeten med 20 000 kronor.
Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehab beror på att
stimulansmedel från staten överförts från 2012.
Ungdomsboende (490) samt övriga kostnader rörande mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar per den 28 februari 2013 är följande:
Ansvar

Socialchef adm
IFO placeringar
IFO adm
490 Ungdomsboende
Summa
Justerandes sign.

Netto (tkr)
Utfall
2013

122
2 396
77
1 095
3 690

Periodbudget

123
0
85
983
1 192

Avvikelse
mot
periodbudget
1
- 2 396
8
- 112
- 2 499
Utdragsbestyrkande

Budget
2013

740
0
510
5 899
7 149

Prognos

0
0
0
- 671
- 671
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Socialchef administration uppvisar ett resultat i enlighet med budget.
IFO placering och administration uppvisar för perioden ett stort underskott men
kostnaderna skall återsökas av Migrationsverket.
Personalkostnaderna inom 490 Ungdomsboende är cirka 150 000 kronor högre
än budget för perioden januari-februari 2012. Det prognostiserade underskottet
skall återsökas av Migrationsverket.

Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar dem till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska situationen för
kommunen per den 28 februari 2013. Vidare redovisas att kommunens likviditet
per den 18 mars 2013 var 18 100 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. Vidare beslutas att
uppdra åt tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer tillse att ekonomiska
ansvarsområden som prognostiserar underskott under 2013, i kvartalsrapporten väl
kommenterar detta samt presenterar planerade åtgärder för att uppnå ett resultat i
enlighet med beslutad budget.
_________
Expediering:
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer
Ekonom Sara Jonsson
Ekonom Inger Sundblad
Socialchef Charlotte Dahlbom
Bildningschef Anders Nordlund
Tjänstemän med ekonomiskt ansvarsområde

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 66
Au § 29

Dnr KS 030/2012

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
(LFAB)
Allmänna utskottet
Verkställande direktör Christer Göransson och ekonomichef Bo Wallströmer
redovisar ekonomisk rapport för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). Det
ekonomiska resultatet 2012 är en förlust med 1 204 000 kronor vilket beror på
försäljning av Vintersvik samt större kostnader för grönyteskötsel, snöröjning och
annonser 2012 än 2011. Under 2012 gjordes större investeringar i sophus och
bobutik, Av ägardirektivens tre finansiella mål rörande soliditet, resultat och
belåningsgrad, uppnås endast det gällande soliditet. Årsredovisningen granskas för
närvarande av revisorerna.
Under 2013 har en momsutredning genomförts och som resultat av detta har nya
momsredovisningsrutiner genomförts. Amortering av lån har skett i februari med
4 968 000 kronor. Likviditeten per den 28 februari 2013 var 9 403 000 kronor. Den
5 mars 2013 var 36 lägenheter och två lokaler outhyrda.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten samt att den
skall delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer och verkställande direktör
Christer Göransson redovisar den ekonomiska rapporten.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.
_________
Expediering:
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer
Verkställande direktör Christer Göransson
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 67
Su § 35

Dnr KS 046/2013, KS 047/2013,
KS 048/2013, KS049/2013,
KS 058/2013, KS 059/2013,
KS 060/2013, KS 065/2013

Uppdragshandlingar 2013 mellan kommunstyrelsen och
enheterna inom socialförvaltningen
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, § 103
om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat att
kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och uppdragshandlingar
mellan kommunen och utförare.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december § 104 om
modell för överenskommelse och uppdragshandlingar.
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till uppdragshandlingar
för följande enheter:
 Hemtjänsten
 Treskillingen
 Bergsgården HVB för ensamkommande barn
 Koppargården
 Rehabilitering
 Sjuksköterskor
 Solgården
 Individ- och familjeomsorgen

Yrkande
Ingemar Javinder (S) yrkar att föreliggande förslag till uppdragshandlingar inom
äldreomsorgen 2013 kompletteras med åtaganden utifrån kommunens avtal med
Örebro läns landsting rörande äldres hälsa.

Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar enligt Ingemar Javinders yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen, efter komplettering enligt sociala utskottets beslut ovan, antar
föreliggande förslag till uppdragshandlingar 2013 mellan kommunstyrelsen och
berörda enheter.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med reviderade förslag till
uppdragshandlingar utifrån sociala utskottets beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till uppdragshandlingar 2013 mellan
kommunstyrelsen och enheterna inom sociala utskottets verksamhetsområde.
_________
Expediering:
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschef, individ- och familjeomsorgen Nan Carlsson
Enhetschef, hemtjänsten/Treskillingen Yvonne Andersson
Enhetschef, Koppargården Lena Sköld
Enhetschef, sjuksköterskor Gunilla Andersson
Enhetschef , enheten för rehabilitering Gunilla Andersson
Enhetschef, Bergsgården HVB Barbro Svensson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 68
Bus § 29

Dnr KS 094/2013

Information, förslag till fortsatt drift av Byggeriets
verksamhet i kommunal regi till dess ett socialt kooperativ
har bildats
Bildningsutskottet
Enhetschef Kent Liljendahl har inkommit med skrivelse gällande fortsatt drift av
Byggeriets verksamhet i kommunal regi fram till dess ett socialt kooperativ har
bildats. Byggeriet är en verksamhet där flertalet deltagare är mycket långt från den
reguljära arbetsmarknaden och denna verksamhet har bedrivits i projektform av
”Samverkan inom Sofint” (SAMS, Sofint utläses Samverkan inom norra Örebro
län) men upphör från och med den 31 mars 2013. I skrivelsen presenteras ett
förslag till finansiering av fortsatt verksamhet till och med den 31 december 2013,
varefter projektet beräknas kunna övergå till ett socialt kooperativ. Kostnaden för
kommunen beräknas till intervallet 260 000-565 000 kronor.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet beslutar att förorda fortsatt drift av nuvarande Byggeriets
verksamhet. Vidare beslutas att uppdra åt enhetschef Kent Liljendahl att utarbeta
ett konkret förslag gällande Byggeriets fortsatta verksamhet. Slutligen hänskjuts
ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Enhetschef Kent Liljendahl informerar att nuvarande verksamhet beräknas
finansieras inom befintlig budgetram under perioden 1 april-30 juni 2013.
Samtidigt kommer Byggeriets eventuella framtida fortsättning att utredas.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________
Expediering:
Enhetschef Kent Liljendahl

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 69
Su § 36

Dnr KS 093/2013

Sammanställning av enkätundersökning 2012 inom äldreoch handikappomsorgen
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, § 66 anta
reviderade målskrivningar i Övergripande strategier och budget 2012 och
flerårsplan för 2013-2014 (ÖSB 2012). Ett av målen som angavs i ÖSB 2012 var
att andelen nöjda brukare inom sociala utskottets verksamheter beträffande kvalitet,
servicenivå, trygghet och trivsel skulle uppgå till 90 procent.
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med sammanställning av
genomförd enkätundersökning 2012 inom äldre- och handikappomsorgen.
Sammanställningen visar att målet inte uppnås.

Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar att efter revidering av sammanställningen, denna delges
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar sammanställningen av enkätundersökning 2012 inom
äldre- och handikappomsorgen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 70
Su § 42

Dnr KS 087/2013

Skrivelse rörande handläggningen av asylsökande barn
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den 27 februari
2013 till sociala utskottet för kännedom rörande handläggningen av ärende
gällande två minderåriga barn och deras asylsökande vårdnadshavare. Av
skrivelsen framgår bland annat följande:
Två barn kom som ensamkommande asylsökande barn till Sverige i oktober 2010
till kommun A. Kommun A placerade barnen hos släktingar i den kommunen.
Där har de vistats och gått i skolat fram till december 2012. Barnen fick
uppehålls-tillstånd mars 2012. Barnens mamma kom till Sverige tillsammans med
ytterligare tre barn från ett annat europeiskt land där hon har uppehållstillstånd.
Hon kom till Sverige för att söka asyl, vilket kom till kommun A:s kännedom i
december 2012. Modern blev anvisad bostad i Kopparberg av Migrationsverket
och enligt uppgift kom till kommunen i slutet av december 2012 tillsammans med
samtliga barn, vilket inte kom till individ- och familjeomsorgens kännedom
förrän i mitten av januari 2013. De två barnen som kom till Sverige i oktober
2012 är folkbokförda i kommun A och har där haft sin skolgång. Kommun A har i
samband med flytten till Kopparberg avslutat ärendet och trots förfrågan har ännu
ingen utredning erhållits som skulle utgöra grund för detta beslut. Utöver finns en
stor sannolikhet att mamman utvisas till det europeiska land där hon vistas i flera
år, mamman är ett så kallat Dublinärende. Ett stort antal problem har uppstått:
 Barnen är helt utan ekonomi, de har inte rätt till barnbidrag.
 Barnen hade god man i kommun A men detta avslutades när
vårdnadshavare, modern, kom till Sverige.
 De två barnen har svårt för att bli folkbokförda i kommunen på grund av
att mamman bor i ett av Migrationsverkets boenden.
 Barnen har inte gått i skolan sedan de kommit till kommunen.
 Schablonersättning för de två barnen tillfaller folkbokföringskommunen,
kommun A, medan barnen visats i Ljusnarsbergs kommun som därmed
har kostnaderna för barnen.
Utifrån vad som anges i skrivelsen framkommer bland annat följande
frågeställningar:

Justerandes sign.
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Vem har egentligen ansvaret för de två barnen som kom till Sverige i
oktober 2012, vistelsekommunen eller folkbokföringskommunen?
Vilken kommun skall sörja för familjens ekonomi?
Vilken kommun har ansvaret för barnen om amman blir utvisad?
Till vilken skall schablonersättningen gå till?

Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar uppdra åt enhetschef Nan Carlsson och ordförande
Ingemar Javinder (S) utarbeta ett reviderat förslag till skrivelse som överlämnas
till kommunstyrelsen för kännedom.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Enhetschef Nan Carlsson och ordförande i sociala utskottet Ingemar Javinder (S)
har inkommit med reviderat förslag till skrivelse, vilket redovisas för kommunstyrelsen av Ingemar Javinder och socialchef Charlotte Dahlbom.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar skrivelsen och beslutar att den sänds till Migrationsverket.
Vidare beslutas att ge sociala utskottet rätt att ta beslut om en eventuell anmälan av
ärendet till Socialstyrelsen.
_________
Expediering:
Ordförande i sociala utskottet Ingemar Javinder
Enhetschef Nan Carlsson
Socialchef Charlotte Dahlbom
Migrationsverket + handling
Sociala utskottet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 71
Au § 35

Dnr KS 058/2012

Förslag till yttrande över finansdepartementets promemoria
”Förslag till ändring i inkomstutjämningen för kommuner
och landsting”
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet inkom med promemorian ”Förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting”. I bifogat missiv daterat den
19 december 2012, gavs kommunen möjlighet att inkomma med remissvar senast
den 22 mars 2013.
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 16 januari 2013, § 13. uppdra åt
ekonomichef Bo Wallströmer redovisa förslag till remissvar senast vid
kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 2013.
Ekonomichef, tillika tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer presenterar förslag
till yttrande daterat den 5 mars 2013.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer redovisar föreliggande förslag till
yttrande. I förslaget till yttrandet framgår bland annat att forskning saknas för
regeringens påstående att inkomstavgiften för de tolv så kallade avgiftskommunerna, kommuner med skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft,
skulle vara hämmande för den ekonomiska utvecklingen. De tolv kommunerna
utgörs av de i landet med högst skattekraft och generellt lågt uttag av kommunalskatt. Statens kostnad för den lägre inkomstutjämningsavgift som dessa tolv
kommuner erhåller, beräknad till drygt en miljard kronor, är ekonomiska resurser
som skulle kunna komma samtliga kommuner och landsting till del. I övrigt
instämmer kommunen i remissyttrande från Sveriges Kommuner och Landsting.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissyttrande.
_________
Expediering:
Regeringskansliet + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 72
Au § 36

Dnr KS Dnr KS 080/2013

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2009-2012
Allmänna utskottet
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och
uppföljning av budgetbeslut 2009-2012 daterad den 4 mars 2013.

Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och
redovisningen.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 73
Au § 37

Dnr KS 081/2013

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner
2011-2012
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och
uppföljning av inkomna motioner 2011-2012 daterad den 4 mars 2013.

Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och
redovisningen.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 74
Au § 387

Dnr KS 082/2013

Redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag
2011-2012
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och
uppföljning av inkomna medborgarförslag 2011-2012 daterad den 4 mars 2013.

Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och
redovisningen.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 75
Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2013-02-01—2013-02-28.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2013-02-01—2013-02-28.
Anmälan av följande beslut inom bildningsförvaltningen, delegat bildningschef
Anders Nordlund
 Anställningar av skolpsykolog, skolkurator och resurslärare.
 Bidrag till spelmansträff i Kopparberg, IOGT Junis.
 Samverkansavtal om utbildning i gymnasieskola, Västerbergslagens
Utbildningscentrum (VBU).
 Avslag på begäran om undervisning i svenska för invandrare i annan
kommun.
 Avslag på begäran om skolskjuts i annan kommun.
Anmälan av följande ordförandebeslut, delegat kommunstyrelsen ordförande
Ewa-Leena Johansson (S):
 Beslut i ärende som är så brådskande att styrelsens beslut inte kan avvaktas,
återkallelse av kommunstyrelsens beslut den 30 januari 2013, § 1 samt
begäran om rättelse av personuppgift i mål nr T 3912-12 i Örebro tingsrätt
gällande särskilt förordnad vårdnadshavare.
Anmälan av följande beslut, delegat kommunsekreterare Anders Andersson:
 Yttrande till Länsstyrelsen i Örebro län med anledning av ansökan från
Kyrkbacksskolan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 76
Delgivningar
Diarienummer

Avsändare

Ämne

KS-post 2013-02-20

Sveriges Kommun och
Landsting

Lekmannarevision i praktiken – demokratisk
granskning av kommunala bolag

KS-post 2013-02-20

SKL Kommentus

Inbjudan till årstämma

KS-post 2013-02-20

Intresseföreningen
Bergslagen

Avisering om årsmöte 2013-05-16

KS-post 2013-02-21

Bergsstaten

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Silverhöjden nr 200 i
Ljusnarsbergs kommun, Örebro län

E-post

KNÖL-möte

Minnesanteckningar från tisdagen den 22
februari 2013

Föreningen L&SEK

Protokoll från styrelsens möte den 28 januari
2013

E-post

E-post

Föreningen L&SEK

E-post

Justerandes sign.

Årsberättelse 2012

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Information om Earth Hour den 23 mars

Skolinspektionen

Begäran om yttrande över anmälan om
skolsituationen för elev vid Kyrkbacksskolan

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Klagomål på utförda markarbeten m m på
Garhytteskolans skolgård (Konstdammen 13)

Länsstyrelsen Örebro län

Information om inventering och
riskbedömning av nedlagda kommunala
deponier

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer

2013-03-20

Avsändare

Ämne

Länsstyrelsen Örebro län

Ny ledamot i kommunfullmäktige för
Kraftsamling för Ljusnarsberg

Lantmäteriet

Inskrivning av servitutsavtal gällande
fastigheten Yxan 6

Lantmäteriet

Beviljad inskrivning för avtalsservitut valedning, fastigheten Yxan 6

Skolverket

Beslut om statsbidrag för
personalförstärkning inom elevhälsan 2013

Örebro läns landsting

Kontrollstation 2013 avseende skatteväxling
för kollektivtrafik

Sveriges Kommuner och
Landsting

Förslag till nya bestämmelser om det
kommunala informationsansvaret

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Protokoll samt anslag från BMB:s
nämndsammanträde, 21 februari 2013

KS 045/2013

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Beslut om föreläggande enligt
livsmedelslagstiftningen. Fastighet:
Ljusnarsberg Stortorp 6:11, dnr: 2013-L107-1

KS 053/2013

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Beslut om extra avgift för offentlig kontroll
Fastighet: Ljusnarsberg Stortorp 6:11, dnr:
2013-L111-1

Länsstyrelsen Örebro Län

Information om inventering av och
riskbedömning av nedlagda kommunala
deponier

Kansli, e-post

Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning

Svar på webbenkät angående kommunernas
återrapportering av 2012 års genomförande av
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 20092015

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:08 Överenskommelse om
Bestämmelser för arbetstagare i i arbetslivsintroduktionsanställningen – BAL 13

KS 064/2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Diarienummer

Avsändare

Ämne

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:09 Kulturarvslyftet

Kansli, post

Länsstyrelsen Örebro län

Uppföljning av kommunernas och
landstingens risk- och sårbarhetsanalyser
2012

Sofint

Sammanträdesprotokoll den 18 januari 2013

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Protokollsutdrag från sammanträde den 21
februari 2013 § 49, Internkontroll, dnr 2012A029

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Protokollsutdrag från sammanträde den 21
februari 2013 § 45, Uteserveringar synpunkter från samverkanskommunerna, dnr
2012-S565

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

Protokollsutdrag från sammanträde den 21
februari 2013 § 48, Ekonomi – bokslut 2012

Sveriges Kommuner och
Landsting

Information om statliga stimulansmedel i
överenskommelser som har inriktning på
socialtjänst och närliggande hälso- och
sjukvård

Askersunds kommun

Inbjudan till länsrevisionskonferens i
Askersund den 15 maj 2013

Ljusnarsbergs kommun

Tillsynsplan 2013, alkohollagen (2010:1622)

Förvaltningsrätten i
Karlstad

Dom, avslag på överklagande rörande
ansökan om bistånd enligt Socialtjänsten
(SoL) kap 4 § 1.

Förvaltningsrätten i
Karlstad

Dom, beslut om att person skall beredas vård
med stöd av Lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) § 2

Bergslagens
Kommunalteknik

Protokoll den 15 februari 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer

2013-03-20

Avsändare

Ämne

Länsstyrelsen Örebro län

Handlingsplan utifrån överenskommelse om
samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 77
Tillsättande av parlamentarisk grupp för utredning av
kommunens politiska organisation
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 november 2012, § 93 att
uppdra åt kommunstyrelsen att utse en parlamentarisk grupp som skulle utreda den
politiska organisationen i kommunen.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen utse en
parlamentarisk grupp för utredning av kommunens politiska organisation bestående
av gruppledare för respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige samt
kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Kommunstyrelsen ordförande Ewa-Leena Johansson (S)
Gruppledare Wiveca Stopp (S)
Gruppledare Hans Hedborg (C)
Gruppledare Gunnar Fransson (M)
Gruppledare Jens Pettersson (SD)
Gruppledare Natalie Ström (MP)
Gruppledare Astrid Dahl (V)
Gruppledare Hendrik Bijloo (KFL)
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 78
Årsmöte, Intresseföreningen Bergslaget
Ärendebeskrivning
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att Intresseföreningen Bergslaget
har årsmöte torsdagen den 16 maj 2013. Kommunen har att utse representant vid
detta årsmöte.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ordförande Ewa-Leena Johansson mailar ut en
förfrågan om intresset av att utgöra kommunens representant vid
Intresseföreningens Bergslagens årsmöte torsdagen den 16 maj 2013.
_________
Expediering:
Ordförande Ewa-Leena Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 79
Fråga angående kommunens beredskap vid ett eventuellt
mottagande av flyktingar i Ställdalen, Ulf Hilding (M)
Ärendebeskrivning
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande
fråga: Har kommunen någon beredskap, exempelvis vad gäller förskola och
skola, i de fall centrumhusen i Ställdalen skulle nyttjas för mottagande av
flyktingar?
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) uppger att förnyad upphandling av
Migrationsverket pågår vad gäller mottagande av flyktingar sedan tidigare
upphandling överklagats. Kommunen kommer att träffa Migrationsverket
torsdagen den 21 mars 2013 för diskussion om kommunens mottagande av
flyktingar, ensamkommande barn och ungdomar med flera. Vidare skall ett
eventuellt flyktingmottagande i Ställdalen övervägas i samband med att
kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens beslut den
27 februari 2013, § 58, om principbeslut gällande eventuellt mottagande av
nyanlända invandrare i kommunen 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-20

Ks § 80
Information om projektet Framtidstro, hälsa, delaktighet
Ärendebeskrivning
Projektledare Karin Wouda informerar om projektet Framtidstro, hälsa, delaktighet.
Projektets mål är att samtliga barn och unga i Ljusnarsbergs kommun skall ha en
god hälsa och känna framtidstro samt lämnar grundskolan och gymnasiet med
behörighet till fortsatta studier.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

