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Ks § 191
Au § 120

Dnr KS 049/2012

Redovisning av kostutredning
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kostchef Louise Auer och tillförordnad kostchef Elin Allén informerade om
utvecklingen inom kostverksamheten vid kommunstyrelsens sammanträde den
20 juni 2012, § 151. En arbetsgrupp har tillsatts för att genomföra en utredning av
kostverksamhetens organisation. Arbetsgruppen ser i dagsläget två alternativa
organisationsformer, nämligen:
1. Samtliga kök utgör tillagningskök.
2. Centralisering till ett tillagningskök där vissa av nuvarande tillagningskök blir
mottagningskök eller serveringskök.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 20 juni 2012 bland annat att
återrapportering från kostutredningen skulle ske vid sammanträdet den
29 augusti 2012.
Kostchef Louise Auer rapporterade om utvecklingen i ärendet vid allmänna
utskottets sammanträde den 15 augusti 2012, § 118.
Kostchef Louise Auer och dåvarande vikarierande kostchef Elin Allén redovisade
inkomna offerter för köp av konsulttjänster gällande utredning av kommunens
kostverksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2012, § 174.
Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle att inköpa konsulttjänst av
Storköksbyrån i Stockholm AB för utredning av kommunens kostverksamhet.
Kostnaderna för inköpet av konsulttjänst skall belasta kontot för
kommunstyrelsens disponibla medel.
Konsult Johan Öberg Larsson och Peggie Ulle, Storköksbyrån i Stockholm AB,
redovisade muntligt preliminärt utredningsresultat vid allmänna utskottets
sammanträde den 5 december 2012, § 188. Vid detta tillfälle beslutade allmänna
utskottet hänskjuta ärendet till dagens sammanträde.
Dåvarande tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer inkom med skrivelse
daterad den 4 januari 2013 i vilken angavs att Storköksbyrån i Stockholm AB
inkommit med den färdigställda utredningen.
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Av denna framgick att kommunen borde ta vissa strategiska beslut avseende
kostverksamhetens framtida inriktning och organisation.
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 16 januari 2013, § 5 uppdra åt
dåvarande tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer att upprätta en plan för det
fortsatta arbetet med kostutredningen och kostverksamheten utifrån
kostutredningens resultat. Denna plan presenterade s för kommunstyrelsen vid
sammanträde den 30 januari 2013, § 29 varvid beslutades att kostutredningen
avseende investeringsbehov skulle tillställas arbetsgruppen för långsiktig finansiell
planering utifrån kommande investeringsbehov. Vidare beslutades att behovet av
personalutveckling som framgår av kostutredningen, skulle hanteras inom gällande
organisation och delegationsordning.
En arbetsgrupp tillsattes bestående av dåvarande tillförordnad kostchef Elin Allén,
kostchef Louise Auer och kommunchef Bo Wallströmer vilka arbetade med att
utveckla förslag till beslut om alternativ organisering av kostverksamheten.
Kostchef Louise Auer och biträdande kostchef Elin Allén har inkommit med
utredning daterad den 11 september 2013 innehållande alternativa förslag till
organisering av kostverksamheten.

Förslag
Kostchef Louise Auer och biträdande kostchef Elin Allén föreslår
kommunstyrelsen besluta
 att kostproduktionen centraliseras,
 att nuvarande centralkök byggs om i enlighet med Storköksbyrån i
Stockholm ABs förslag,
 att kostverksamheten får följande organisation:
- Centralköket – tillagningskök
- Garhytteskolan – mottaningskök
- Kyrkbackskolan – mottagningskök
- Förskolan Åstugan - serveringskök
- Äldreboendet Koppargården – serveringskök
- Äldreboendet Solgården – serveringskök
 att ekonomiska medel avsätts för att upprätthålla standarden på samtliga
enheter
 att ekonomiska medel avsätts för kompetensutveckling av kostpersonalen
inom livsmedelshygien, matlagningsmetoder och validering, samt
 att dietkompetens anlitas och översyn och eventuell revidering av
Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2015 genomförs
under 2013.
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Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kostchef Louise Auer och biträdande kostchef Elin Allén redovisar
kostutredningen daterad den 11 september 2013.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utredningen kompletteras med uppgifter rörande
följande aspekter:
 Vilka kompetenser finns och vilka saknas i nuvarande kostorganisation.
 Sårbarheten vad gäller exempelvis kompetensförsörjning i en organisation
där samtliga kök är tillagningskök.
 De alternativa förslagen till kostorganisationer och deras relation till
kommunens kostpolitiska program.
 Konsekvenser för äldreomsorgspersonalen med kostorganisation med
serveringskök på Solgården och Koppargården
Vidare beslutas att efter ovanstående komplettering, kostutredningen inklusive
bilagor i form av Storköksbyrån i Stockholm ABs utredning och Bergslagens
miljö- och byggförvaltnings tillsynsrapporter, skall sändas på remiss till de
politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.
_________
Expediering:
Kostchef Louise Auer
Biträdande kostchef Elin Allén
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Ks § 192
Bus § 87
Su § 104

Dnr KS 083/2013
Dnr KS 056/2013

Ekonomisk rapport
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar följande resultatprognos per den
31 augusti 2013. Verksamheten prognostiserar ett resultat i enlighet med
budget för 2013. Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 67 procent,
kan noteras per den 31 augusti 2013:
Ansvar

Netto
utfall
tom juli

Periodbudget
tom juli

510
20 9782 26 435,1
520-522
6 262,8
6 597,0
542
3 663,5
3 992,8
544
11 492,3 12 458,3
550
3 211,8
3 940,7
Summa 43 608,6 53 422,4

Avvikelse
mot
Periodbudget

Årsbudget Rikt- Prognos
punkt Netto
67 %

Resultat
budget/
prognos

5 457,4
334,2
329,3
966,0
-271,1

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

53
62
60
60
69

39 923
10 340
5 994
19 407
5 554

-74
-200
112
- 350
512

6 815,8

81 217,4

57

81 217

0

Ansvarsområde
510 BILDNINGSCHEF
520-522 FÖRSKOLOR
542 GARHYTTESKOLAN
544 KYRKBACKSSKOLAN
550 VUXAM
Ansvar 510 Bildningschef prognostiserar ett underskott i förhållande till budget.
Större intäkter än budgeterat för elever från andra kommuner samt lägre kostnader
för köp av gymnasieplatser, kompenserar till största del för högre kostnader för köp
av platser i särskola och gymnasiesärskola samt nytt beslut om assistent till
gymnasieelev. Ansvar 510 har högre kostnader för assistenter och skolskjutsar än
budgeterat. Inga bokförda kostnader för gymnasieavgifter, friskolor och
skolskjutsar med mera under juli och augusti ger ett stort överskott i
periodbudgeten.
Vad beträffar ansvar 520-523 Förskolechef så har ansvarsområdet ett
prognostiserat underskott på minus 200 000 kronor mot budget.

Justerandes sign.
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Kostnader för dagbarnvårdare och en ofinansierad tjänst på förskolan Åstugan
under januari till maj är större än budgeterat. Hyror för Garhytteskolan maj-augusti
är ej ännu betalda samt ett dubbelbokfört bidrag från Migrationsverket bidrar till ett
överskott mot periodbudget.
Ansvar 542 Garhytteskolan beräknas generera ett överskott 2013 med
112 000 kronor gentemot budget. Detta beror på större intäkter från
Migrationsverket än budgeterat. Bland annat bidrar ett dubbelbokfört bidrag från
Migrationsverket till ett överskott gentemot periodbudget.
För ansvar 544 Kyrkbacksskolan och Musikskolan prognostiseras i dagsläget ett
underskott på 200 000 kronor för helåret som till stor del kan bero på höga
kostnader för sjuklön och extra assistenter under årets första fem månader. En
översyn av bemanningen inför höstterminen pågår. Bland annat ej utnyttjat
statsbidrag från för projektet Skapande Skola och dubbelbokfört bidrag från
Migrationsverket bidrar till ett överskott gentemot periodbudget.
Gällande ansvar 550 Vuxam beror det förväntade överskottet på högre intäkter än
budgeterat. Bidrag från arbetsförmedlingen samt Samordningsförbundet i norra
Örebro län T-län (SOFINT) för juli-augusti är ännu ej utbetalt.
Bildningschef Anders Nordlund redovisar även andelen behöriga lärare inom
grundskolan. I nuläget saknar kommunen behöriga lärare i spanska, tyska och
hemkunskap.

Bildningsutskottets beslut


Bildningsutskottet godkänner rapporten.



Bildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner ekonomioch verksamhetsrapporten för augusti 2013.



Bildningschef Anders Nordlund får i uppdrag att göra en översyn av de
statistikuppgifter som rapporteras in till Skolverket gällande behöriga
lärare.

Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar delårsrapport per den 31 augusti 2013
och att resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten
för förvaltningen för år 2013 med 1 949 000 kronor. Fördelat på ekonomiska
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2013.

Justerandes sign.
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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, Rehabilitering (480)
Summa

Netto,
prognos/budget,
tkr
323
- 1 400
- 819
0
- 635
100
332
150
- 1 949

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 66,6 procent, kan noteras per den
31 augusti 2013:
Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Summa

Netto (tkr)
Utfall
2013
2 954
10 657
11 352
7 937
12 788
10 956
3 786
1 593
62 063

Periodbudget
3 248
7 179
10 919
7 895
12 553
11 168
4 133
1 937
59 032

Avvikelse
mot
periodbudget
294
- 3 478
- 433
- 42
- 235
212
347
344
- 2 991

Budget
2013
4 999
10 897
16 379
11 842
18 829
16 752
6 200
2 906
82 804

%

59,1
97,8
69,3
67,0
67,9
65,4
61,1
54,8
69,8

Ansvarsområde 410 Socialchef har ett överskott i huvudsak beroende på större
intäkter än budgeterat.
Underskott inom ansvar 420 Individ- och familjeomsorg beror på institutionsvård
för vuxna missbrukare, familjehemsvård för barn och ungdom samt individuell
behovsprövad öppenvård för barn och ungdom. Kostnaderna för försörjningsstöd
är lägre än budgeterat. Underskottet för enheten beräknas för helåret beräknas bli
1 400 000 kronor.
Funktionshindrade (430) kan härledas till ökade kostnader för externa
placeringar, elevhemsboende som insats enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt personlig assistans.
Justerandes sign.
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Underskottet för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) orsakas till
huvuddelen av större personalkostnader än budgeterat, netto överstiger
kostnaderna budget med 779 000 kronor.
Överskott gentemot budget under perioden för 460 Koppargården föranleds till
stora delar av att matservicekostnader för augusti ej bokförts.
Överskott för 470 Sjuksköterskor beror på prestationsersättning för 2012 bokförts
på 2013 samt att tjänster ej tillsatts.
Överskottet för 480 Rehabilitering föranleds av att statliga stimulansmedel från
2012 överförts till 2103.
Hem för vård eller boende (HVB) Bergsgården (490) samt övriga kostnader
rörande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar per den
31 augusti 2013 är följande:

Ansvar

Socialchef adm
IFO placeringar
IFO adm
490 Ungdomsboende
Summa

Netto
(tkr)
Utfall
2013

409
8 925
296
4 934
14 564

Periodbudget

483
0
332
3 864
4 679

Avvikelse
mot
periodbudget
74
- 8 925
36
- 1 070
- 9 885

Budget
2013

Avvikelse
prognos/
budget

740
0
510
5 899
7 149

0
0
0
- 443
- 443

Socialchef administration uppvisar en resultatprognos i enlighet med budget.
IFO placering och administration uppvisar för perioden ett underskott men
kostnaderna skall återsökas av Migrationsverket. Kostnaden för IFO
administration avser personalkostnader för socialsekretare som handlägger
ensamkommande barn och ungdomar. Intäkter finns bokförda till och med juni
månad.
Personalkostnaderna inom 490 Ungdomsboende är högre än periodbudget. Detta
beror delvis på ett utökat åtagande för stöd till nyanlända enligt förra årets
överenskommelse. Prognosen för helåret 2013 är ett underskott med
443 000 kronor vilket kan härledas till vikariekostnader.

Justerandes sign.
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Sociala utskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna.
_________

Justerandes sign.
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Ks § 193
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Bus § 85
Su § 82

Dnr KS 037/2012

Delårsrapport per den 30 juni 2013
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt resultatprognos per den
30 juni 2013. Överskott gentemot budget beräknas till cirka 1 200 00
kronor. Likviditeten var per den 13 augusti 2013 29 500 000 kronor.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner rapporten.

Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund presenterar bildningsutskottets
verksamhetsberättelse juni 2013 med tillhörande delårsrapport och helårsprognos.
Under året har arbetet med att öka måluppfyllelsen i grundskolan fortsatt, med stöd
av projektet ”Framtidstro, Hälsa, Delaktighet” som kommunen driver med
ekonomisk hjälp från Örebro läns landsting. Andelen elever i årskurs 9 som blev
behöriga till gymnasieskolan i år ökade något mot föregående år, men fortfarande
har eleverna i Ljusnarsbergs kommun sämre betyg än genomsnittet i riket.
Elevhälsovården har förstärkts under året med av en skolpsykologtjänst på halvtid
från och med 1 februari. Förstärkningen finansieras av statliga stimulansbidrag och
förväntas bidra till att väntetiderna till utredningar som genomförs av skolhälsan
minskar.
Från och med hösten 2013 har biblioteksverksamheten förstärkts med två
bibliotekarier, en heltids- respektive halvtidstjänst.
Bildningsutskottets redovisar ett nettounderskott på -191 100 kr för perioden
januari – juni 2013.
Förskoleverksamhetens underskott beror på en förstärkning av personalstyrkan vid
Åstugans förskola på grund av hög belastning under våren. Kostnaderna för

Justerandes sign.
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dagbarnvårdare har varit högre än budgeterat. Detta kompenseras till viss del av
högre intäkter än budgeterat i form av barnomsorgsavgifter, samt en något lägre
kostnad för köp av förskoleplatser i privat regi.
Fritids- och kulturverksamheten har ett överskott. Detta beror till största delen på
lägre kostnader för fritidsgårdsverksamhet än beräknat. Underskottet inom
skolbarnomsorgen beror i huvudsak på högre kostnader för köp av platser i
privatregi samt ökade kostnader för personal vid Garhytteskolans fritidshem på
grund av fler barn än beräknat i verksamhet. Detta kompenseras till viss del av att
intäkterna från föräldraavgifter inom barnomsorgen blev högre än budgeterat
Verksamheten inom grundskolan ger ett underskott för perioden som till största
delen beror på höga kostnader för personal vid Kyrkbacksskolan under våren samt
lägre bidrag från Migrationsverket än förväntat.
Överskottet inom den kommunala vuxenutbildningen beror på att extra statsbidrag
som betalats ut under våren som ännu inte använts. Verksamheten
arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppvisar ett underskott som beror på att intäkter i
form av bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för maj-juni ännu
inte inkommit.
Rektor Kent Liljendahl informerar också om arbetet med Komhall, Bus 2013-06-04
§ 59. Syftet med Komhall är att bygga upp en lågtröskelverksamhet som erbjuder
olika typer av sysslor och arbetsuppgifter för människor som står långt ifrån den
ordinarie arbetsmarknaden. Tanken är att projektet ska drivas kommunens
Arbetsmarknadsenhet som under projektidens gång ombildas till Komhall
Ljusnarsberg. I enheten ska kommunens servicegrupp, Byggvårdsavdelning,
Kopparberg IT samt en sömnadsgrupp ska ingå. Genom projektet ska även
Byggeriets verksamhet till Arbetsmarknadsenheten och därmed Komhall.

Bildningsutskottets förslag
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna delårsrapporten för
perioden januari-juni 2013.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner delårsrapporten för perioden januari-juni 2013.
samt föreslår kommunstyrelsen att godkänna den.
Bildningsutskottet beslutar även följande:


Bildningschef Anders Nordlund får i uppdrag att komplettera delårsrapporten
med en utförligare analys av verksamheternas måluppfyllelse. Kompletteringen
ska vara färdig till Kommunstyrelsens sammanträde i slutet på september.

Justerandes sign.
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Bildningschef Anders Nordlund samt rektor Kent Liljendahl får i uppdrag att
komma in med ett förslag gällande genomförandet av projektet Komhall.
Förslaget ska tas upp på Bildningsutskottets sammanträde den 8 oktober 2013.

Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar delårsrapport per den 30 juni 2013 och
att resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2013 med 2 090 000 kronor. Fördelat på ekonomiska
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2013.
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, Rehabilitering (480)
Summa

Netto,
prognos/budget,
tkr
323
- 1 612
- 888
0
- 395
0
332
150
- 2 090

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 50,0 procent, kan noteras per den
30 juni 2013:
Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Summa

Justerandes sign.

Netto (tkr)
Utfall
2013
2 455
6 976
8 645
6 146
9 951
8 285
2 771
1 200
46 424

Periodbudget
2 416
5 373
8 190
5 921
9 415
8 376
3 100
1 452
44 404

Avvikelse
mot
periodbudget
- 39
- 1 603
- 455
- 225
- 536
91
329
252
- 2 302

Budget
2013

Utdragsbestyrkande

5 000
10 896
16 379
11 842
18 829
16 751
6 200
2 906
82 804

%

49,1
64,0
52,8
51,9
52,8
49,5
44,7
41,3
56,1
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Underskott inom ansvar 420 Individ- och familjeomsorg beror på institutionsvård
för vuxna, familjehemsvård för barn och ungdom samt individuell behovsprövad
öppenvård för barn och ungdom. Kostnaderna för försörjningsstöd är enligt
budgeterat. Underskottet för enheten Funktionshindrade (430) kan härledas till
ökade kostnader för externa placeringar samt personlig assistans. Underskottet
för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) orsakas till huvuddelen
av större personalkostnader på Treskillingen än budgeterat.
Hem för vård eller boende (HVB) Bergsgården (490) samt övriga kostnader
rörande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar per den
30 juni 2013 är följande:
Ansvar

490

Netto (tkr)
Utfall
2013

1 335

Avvikelse
mot
periodbudget
- 1 395
- 60

Periodbudget

Budget
2013

Prognos

0

0

Avvikelsen mot periodbudget beror på större personalkostnader än budgeterat.

Sociala utskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar förslag till delårsrapport per den
30 juni 2013 för Ljusnarsbergs kommun. Utfallet i resultaträkningen för perioden
uppgår till ett överskott med 8 930 000 kronor och för helåret prognostiseras ett
överskott med 5 547 000 kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budgeten på
915 000 kronor.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag
till delårsrapport per den 30 juni 2013 för Ljusnarsbergs kommun.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 194
Au § 110

2013-09-25

Dnr ÖN 005/2013

Ekonomisk rapport, Bergslagens överförmyndarnämnd
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den
31 augusti 2013. Enligt rapporten är utfallet inom nämndens budgetram. Vad gäller
andelen granskade årsräkningar uppgår detta till 99 procent.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna den ekonomiska rapporten
per den 31 augusti 2013 för Bergslagens överförmyndarnämnd.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 195

2013-09-25

Dnr KS 121/2013

Årsredovisning 1 januari-30 juni 2013 inklusive
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Ärendebeskrivning
Ekonom Sara Jonsson har inkommit förslag till årsredovisning för
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag gällande perioden 1 janauri-30 juni 2013.
Årsredovisningen föranleds av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde
den 13 juni 2013, § 48 om att försätta bolaget i frivillig likvidation den
30 juni 2013. Resultatet under perioden uppgår till en förlust med
13 946 000 kronor. Resultatet föranleds i huvudsak av att fastigheter och
inventarier överlåtits till kommunen mot övertagande av lån, vilket generat en
realisationsförlust.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för perioden
1 janauari-30 juni 2013 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.
_________
Expediering:
Revisorerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 196

2013-09-25

Dnr KS 017/2013

Direktiv till kommunens stämmoombud, Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den
25 september 2013 till direktiv till kommunens ombud vid Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolags (LFAB)extra bolagsstämma onsdagen den 23 oktober 2013.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid LFABs extra
bolagsstämma den 23 oktober 2013 följande direktiv:
 bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med
förslag i revisionsberättelsen samt godkänna den avgående styrelsens och
verkställande direktörens årsredovisning, samt
 godkänna förslag till disposition av perioden resultat.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 197
Au § 111

Dnr KS 250/2013

Ansökan om förlustgaranti, Kopparbergs Rock &
Bluesförening
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kopparbergs Rock & Blues har inkommit med ansökan om förlustbidrag daterad
den 18 augusti 2013. I ansökan anges att föreningen avser att första gången
genomföra arrangemang i Ställdalens Folkets Park den 7 september 2013 och då
osäkerhet råder kring det ekonomiska utfallet av arrangemanget, ansöker
föreningen om en kommunal förlustgaranti uppgående till maximalt 20 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Leif Jörner Pedersen (V) informerar att ärendet inte längre är aktuellt då
arrangemanget i Ställdalens Folkets Park genererade ett mindre överskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________
Expediering:
Kopparbergs Rock & Blues

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 198
Au § 118

Dnr KS 011/2013

Inbjudan till ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder
för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala
vägnätet samt till regionala kollektivtrafikanläggningar 2014
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Trafikverket inkom med inbjudan daterad den 24 juni 2013 till ansökan om statlig
medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det
kommunala vägnätet samt till regionala kollektivtrafikanläggningar för 2014.
Generellt är följande investeringsåtgärder berättigade till statlig medfinansiering:





Gång- och cykelvägar på kommunalt vägnät.
Miljöåtgärder på kommunalt vägnät.
Trafiksäkerhet på kommunalt vägnät.
Regionala kollektivtrafikanläggningar för väg-, spår-, flyg- och sjötrafik.

Ansökan skall vara Trafikverket tillhanda senast den 18 oktober 2013.
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 augusti 2013, § 96 uppdra åt
näringslivschef Tomas Larsson utreda kommunens möjligheter att erhålla statlig
medfinansiering samt huruvida kommunen skall ansöka om detta.
Näringslivschef Tomas Larsson informerar om möjligheten till alternativa
ansökningar.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att kommunen tidsmässigt ej har
möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering men att möjligheten till detta
kvarstår framtida år.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt näringslivschef Tomas Larsson återkomma i
ärendet till kommande år.
_________
Expediering: Näringslivschef Tomas Larsson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 199
Su § 106

Dnr KS 267/2013

Förlängning av avtal med Samhall AB rörande
matdistribution, tvätt och inköp
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 156 ingå
avtal med Samhall AB för utförande av matdistribution och tvätt inom
äldreomsorgen. Detta avtal har sedan utökats till att även omfatta inköp.
Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2013 med option för kommunen om
förlängning med ett plus ett år. Avtalspriset var 2012 40 kronor varm mat per
portion och 30 kronor kall mat per portion. Prisreglering sker därefter enligt
konsumentprisindex.
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den
30 augusti 2013.

Förslag
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår att föreliggande avtal med Samhall AB
förlängs med två år och att kommunen under våren 2015 beslutar huruvida
förnyad upphandling skall genomföras alternativt att arbetsuppgifterna skall
övergå till utförande av kommunen.

Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Samhall AB
Socialchef Charlotte Dahlbom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 200
Su § 97

Dnr KS 268/2013

Riktlinjer och vägledning vid handläggning enligt Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till riktlinjer och
vägledning vid handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS): Dokumentet skall vara ett stöd för berörda handläggare.

Förslag
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i skrivelse daterad den 7 augusti 2013
sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till riktlinjer
och vägledning vid handläggning av LSS samt uppdra åt sociala utskottet att
genomföra en årlig uppföljning av riktlinjerna och vägledningen och vid behov,
göra anpassningar till nya bestämmelser.

Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 201
Au § 113

Dnr KS 265/2013

Alternativa driftformer för kommunens simhall, Gillersklack
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerade vid sammanträde den
14 augusti 2013, § 109 att ett visst intresse hade noterats beträffande övertagande
av kommunens simhall vid Klacken Konferens & Relax, Gillersklack. Vid detta
tillfälle beslutade allmänna utskottet att annonsering skulle genomföras för att ta
reda på det allmänna intresset av att överta kommunen simhall vid Klacken
Konferens & Relax.
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att en intressent anmält sig vad gäller
övertagande av simhallen. Kommunchef Bo Wallströmer rekommenderar en
försäljning av simhallen till intressenten.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att en intressent, J.H. Group, har innan
sista datum den 27 augusti 2013 anmält sitt intresse av att förvärva kommunens
simhall, Gillersklack.
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att ytterligare en intressent
anmält sig efter sista datum den 27 augusti 2013.
Entreprenör Jimmy Hoppe, J.H. Group och verkställande direktör
Peter S Dahlström, Klacken informerar om deras intentioner med ett eventuellt
förvärv av simhallen, Gillersklack.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att en intressent anmält sig innan sista datum den
27 augusti 2013, och beslutar därmed att den sent inkomna intresseanmälan lämnas
utan beaktande.
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer upprätta förslag

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

till avtal avseende försäljning av simhallen, Gillersklack som förslag till
överenskommelse mellan köparen J.H. Group och Ljusnarsbergs kommun gällande
tillgång till simhallen för grundskoleverksamheten, pensionärsgrupp och
allmänheten. Vidare beslutas att förslagen skall presenteras vid ett extra
sammanträde i kommunstyrelsen den 10 oktober 2013.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 202
Information om Bergslagens Kommunaltekniks (BKT) förslag
till budget 2014
Ärendebeskrivning
Förbundschef Eva Jonsson och ordförande i direktionen för Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) Hans-Olof Hake (S) informerar om
budgetförutsättningarna för BKT inför 2014 samt planer och visioner beträffande
den framtida utvecklingen av BKT.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 203
Au § 126

Dnr KS 269/2013

Rapport från finansierings- och investeringsgruppen
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2012, § 242 att
tillsätta en arbetsgrupp vilken ges i uppdrag att genomföra en översyn av
kommunens framtida investeringsbehov, den så kallade finansierings- och
investeringsgruppen.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S), tillika sammankallande
i finansierings- och investeringsgruppen, har inkommit med rapport daterad den
6 september 2013 över arbetsgruppens resultat. Rapporten innehåller kommunens
framtida investeringsbehov och har överlämnats till budgetberedningen.
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen antar föreliggande rapport från finansierings- och
investeringsgruppen och därmed anser uppdraget slutfört.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Ekonom Sara Jonsson
Ekonom Inger Sundblad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 204
Au § 114

Information om eventuell försäljning av Bergslagsvallen i
Ställdalen
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att en intressent anmält sig för att köpa
fastigheten innehållande Bergslagsvallen i Ställdalen.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuta ärendet till sammanträde den 9 oktober 2013. Vidare
beslutas att kommunchef Bo Wallströmer kontaktar berörda parter vid en eventuell
försäljning av Bergslagsvallen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Entreprenör Jimmy Hoppe, J.H. Group och verkställande direktör
Peter S Dahlström, Klacken informerar om deras intentioner med ett eventuellt
förvärv av Bergslagsvallen i Ställdalen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer att fortsätta
sitt arbete i ärendet bland annat i form av kontakter med berörda parter.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 205

2013-09-25

Dnr KS 263/2013

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning 2014
Ärendebeskrivning
Rektor Kent Liljendahl har den 13 september 2013 inkommit med förslag till
ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2014.

Förslag
Rektor Kent Liljendahl föreslår kommunstyrelsen besluta ställa sig bakom
ansökan om statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för 2014
omfattande 8 700 poäng fördelade på tre yrkesområden samt inom
orienteringskurser i yrkessvenska. Antalet platser inom de sökta
yrkesområdena är enligt följande:





fem platser inom vård och omsorg
en plats inom fordon och transport
en plats inom bygg och anläggning
en plats inom VVS och fastighet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Skolverket
Rektor Kent Liljendahl

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 206
Bus § 90

Dnr KS 233/2013

Elevhälsoteamets verksamhetsberättelse för läsåret
2012/2013
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund presenterar elevhälsotemats verksamhetsberättelse
för läsåret 2012/2013.
I den nya skollagen från 1 juli 2011 infördes ett nytt begrepp, elevhälsan, vilket
ersatte skolhälsovården. I elevhälsan ingår förutom som tidigare skolsköterska och
skolläkare även kurator, psykolog och specialpedagoger.
Inom Ljusnarbergs kommun har bemanningen inom elevhälsoteamet läsåret
2012/2013 sett ut på följande sätt:






Skolsköterska, 75 procent av en heltidstjänst.
Skolläkare, sammanlagt tjänstgjort 34 tim.
Kurator, 75 procent av en heltidstjänst.
Två specialpedagoger, 2 heltidstjänster
Skolpsykolog, halvtidstjänst från och med 2013-02-01

Verksamhetschef för elevhälsan är bildningschef Anders Nordlund
Under läsåret 2012/2013 så fick elevhälsan förstärkning av en skolpsykolog,
Loo Sahlin. Förstärkningen finansieras av statsbidrag under ettårsbasis.
Bildningsförvaltningen kommer även nästa år att ansöka om detta bidrag.
En ny kurator, Benitha Berg, anställdes från och med den 1 januari 2013 då den
tidigare kuratorn gick i pension. En ny skolläkare från Landstinget har upphandlats.
Två sjuksköterskor från Örebro läns landsting har assisterat vid vaccinationen av
flickor födda år 94-98 med Gardasil mot papillonvirus.
Det treåriga projektet med bidrag från landstinget, ”Framtidstro, hälsa,
delaktighet”, fortsatte under läsåret.
I juni gick en av specialpedagogerna i pension och en ny organisation med mer
renodlade specialpedagogstjänster infördes. Tidigare arbetade specialpedagogerna
50 procent som specialpedagoger och 50 procent som speciallärare. Från och med

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

höstterminen 2013 arbetar den ena specialpedagogen mot förskolorna och upp till
årskurs 2 vid Garhytteskolan. Den andra specialpedagogen arbetar mot årskurserna
3-9 vid Kyrkbacksskolan.
En Informations- och kommunikationspedagog (IKT-pedagog) anställdes i juni
2013 och ska stötta pedagogerna kring arbetet med tekniska hjälpmedel för barn
med olika former av funktionsnedsättningar.

Bildningsutskottets beslut



Bildningsutskottet godkänner verksamhetsberättelsen.
Bildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner elevhälsans
verksamhetsberättelse för läsåret 2012/2013.

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 207
Bus § 92

Dnr KS 083/2013

Uppföljning av skolresultat vårtermin 2013
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar måluppfyllelsen för elever årskurs 1-9
under vårterminen 2013.

Bildningsutskottets förslag
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar måluppfyllelsen för elever årskurs 1-9
under vårterminen 2013.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 208
Au § 122

Dnr KS 160/2013

Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande
beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner,
medborgarförslag och budgetbeslut 2012-2013
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning
per den 4 september 2013 av verkställighet gällande beslut tagna i
kommunfullmäktige 2010-2012 exklusive motioner, medborgarförslag och
budgetuppdrag.

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

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och
redovisningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 209
Au § 123

Dnr KS 080/2013

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2009-2011
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning
av budgetbeslut 2009-2012 daterad den 4 september 2013.

Förslag
Kanslichef 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 godkänna uppföljningen och
redovisningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 210
Au § 124

Dnr KS 081/2013

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner
Allmänna utskottet

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

Förslag
Kanslichef 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 godkänna uppföljningen och
redovisningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 211
Au § 125

Dnr KS 082/2013

Redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag
2012-2013
Allmänna utskottet

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

Förslag
Kanslichef 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 godkänna uppföljningen och
redovisningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 212
Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2013-08-01–2013-08-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2013-08-01–2013-08-31.
Anmälan av beslut den 1 augusti 2013 att tillåta servering av starköl i samband
med ”Svensk afton” den 23 augusti 2013 i Biella, Italien. Serveringen sker vid
världsmästerskapen i guldvaskning och gästerna utgörs av internationella
tävlingsdeltagare. Serveringen är ett led i marknadsföring av Sverige, Örebro
län och kommunen inför kommande världsmästerskap i guldvaskning 2014.
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S)
Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat
kommunchef Bo Wallströmer
Vara/tjänst
Sjukvårdsmaterial

Leverantör
Inemd AB

Avtalstid
Förläng till och med
2014-09-11

Kemikalieprodukter, hygien,
städ och engångsprodukter

Staples Sweden AB

2013-07-01—2015-06-30

Möbler och gardiner samt
belysning för äldre och
funktionshindrade

Input Interiör

2013-08-01—2016-04-30

Anmälan av följande beslut gällande upplåtelse av allmän plats med delegat
inköpare Britt-Marie Cassel:

Konstmästaregatan 18, Zara´s Pizzeria, 2013-05-01—2013-09-30

Malmtorget, Ljusnarsbergs Arbetarekommun, 2013-05-01

Rydbergsdal, MK Kopparberg 2013-07-12

Malmtorget, Ljusnarsbergs kommun, 2013-06-21

Malmtorget, Ljusnarsbergs kommun, 2013-06-06

Del av Laxbrogatan, Hjärt- och lungföreningen i Ljusnarsberg,
2013-09-28–2013-09-29

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Anmälan av följande beslut gällande arrendeavtal med delegat inköpare
Britt-Marie Cassel:

Del av Laxbro 22:17 med Inger Engel under perioden
2013-05-01–2017-06-30

Del av Laxbro 22:17 med Yvonne Andersson under perioden
2013-09-01–2017-06-30

Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 213
Delgivningar
Diarienummer
KS 037/2013

Avsändare
Bergslagens
Kommunalteknik

Ämne
Startrapport för investeringar- Orrvägen i
Kopparberg, projektkod 383

KS 251/2013

Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Protokollsutdrag 2013-08-12 § 31 Budget
2014

KS 235/2013

Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK)

Länsjämförelse 2012

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:39 Interimsavtal om
skolkopiering

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:40 Budgetförutsättningar för åren
2013–2016

KS-post

Lantmäteriet

Lantmäteriets interna föreskrifter Arbetsordning för lantmäteriet

KS-post

Länsstyrelsen Örebro Län

Inbjudan: Invigning och visning av
naturreservatet Djupdalshöjden

KS 068/2013

JO, Riksdagens
Ombudsmän

Kritik mot kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs
kommun och Bergslagens miljö- och
byggnämnd

Kansli

Rådet för funktionshindrade
och pensionärer

Protokoll 2013-05-27

KS-post

Kommuninvest

Delårsrapport för januari-juni 2013

KS-post

Bergsstaten

Upphörande den 10 juli 2013 av
undersökningstillstånd för Laxbro nr 2,
Bergsstaten

KS-post

Bergsstaten

Undersökningstillståndet för Laxbro nr 3 har
upphört gälla den 10 augusti 2013,
Bergsstaten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Diarienummer

Avsändare

Ämne

KS-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Missiv: Bygg bort bullret!

KS-post

Bergslagens Miljö- och
Byggnämnd

Sammanträdesprotokoll 2013-08-22

Kansli, e-post

Skolinspektionen

Inbjudan till konferens: Välkommen till
Skolinspektionens dag 2013

Kansli, e-post

Länsstyrelsen Örebro län

Inbjudan: En strategidag om länets arbete
med
ensamkommande barn 2013-10-09

KS 073/2013

Skolinspektionen

Möjlighet att bemöta uppgifter i anmälares
skrivelse samt yttrande från huvudman

KS 168/2013

Förälder till elev

Incident på Kyrkbacksskolan, fråga angående
handläggning av ärendet

Ks-post

Länsstyrelsen Örebro län

Anmälan om överträdelse av förbudet i 1§
terrängkörningslagen vid Naturreservatet
Djupdahlshöjden, Ljusnarsbergs kommun

KS 014/2011

Skolinspektionen

Uppföljning av kvalitetsgranskning av
Skolornas arbete med demokrati och
värdegrund vid Kyrkbacksskolan;
Ljusnarsbergs kommun, (Dnr 400-2011-6547)

Ks-post

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro läns beslut med
föreskrifter anagående bildande av
naturreservatet Djupdalshöjden i
Ljusnarsbergs kommun

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:44 Ansvarsfördelning mellan
kommun och landsting när det gäller insatser
för barn och ungdomar med psykisk
funktionsnedsättning

KS 245/2013

Trafikverket

Beslut och förtydligande av Trafikverkets
meddelande - ansökan om planerad
julbelysning 2013-2014 samt bilagor

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Diarienummer

Avsändare

Ämne

Ks-post

Arbogaåns Vattenförbund

Protokoll 2012-06-04 samt Recipientkontroll
2012

Kansli, e-post

Örebro Läns
Bildningsförbund

Nytt från folkbildningen nr 3 2013 nyhetsbrev från Örebro Läns
Bildningsförbund

Socialstyrelsen

Förtydligande: Regler om ansvar och
bemanning träder i kraft 2015

Kansli, e-post

Länsstyrelsen i Örebro län

Inbjudan till Temaeftermiddag om Syrien 16
oktober

Kansli, e-post

Stiftelsen Allmänna
Barnhuset

Cecilia Sjölander utses till ny chef för
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Kansli, e-post

Polisen Örebro län

Tillståndsbevis för Kopparbergs marknad och
Tivoli

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Inbjudan till fullmäktiges presidiedag

Kansli, e-post

MIUN med flera.

Inbjudan: Välkommen till
Entreprenörskapsdagar i Östersund 1-2
oktober, MIUN med flera.

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:43 Ändrade bestämmelser i
arbetslöshetsförsäkringen

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

13:42 Ändringar i socialtjänstlagen som
gäller ekonomiskt bistånd

Kansli, e-post

Föreningen L&SEK

Inbjudan att nominera till "Årets Eldsjäl
2013".

Kansli

Överförmyndarnämnden

Protokollsutdrag 2013-09-04 § 21 Eventuell
revidering av riktlinjer till förordnad
förmyndare för ensamkommande barn

Arbetsmiljöverket

Justerandes sign.

Inspektionsuppföljning, Solgårdens
äldreboende.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer

Avsändare
Socialstyrelsen

2013-09-25

Ämne
Pressmeddelande den 10 september 2013,
regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts
upp.

Bildningsutskottet

Protokoll från sammanträde den
10 september 2013.

Allmänna utskottet

Protokoll från sammanträde den
11 september 2013.

Sociala utskottet

Protokoll från sammanträde den
12 september 2013.

Enhetschef Nan Carlsson

Kompletterande yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) i ärende
9.2-59988/2012

Förbundschef Eva Jonsson,
BKT

Svar på kommunens synpunkter på utkast till
ny förbundsordning för BKT.

Ungdomsstyrelsen

Skriften ”Dialog, självständighet och
långsiktiga förutsättningar – En uppföljning
med ideella föreningar i fokus”.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar Justitieombudsmannen (JO) kritik samt vidtagna
åtgärder med anledning av denna. Vidare beslutas att delgivningarna läggs till
handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 214
Fråga angående kommunens kostnader för
förseningsavgifter, inkassoavgifter eller dylikt, Astrid Dahl (V)
Ärendebeskrivning
Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande
fråga: Hur stora är kommunens kostnader för förseningsavgifter,
inkassoavgifter eller dylikt på grund av kommunen för sent inbetalda fakturor?
Kommunchef Bo Wallströmer svarar att kommunens kostnader är begränsade
vad gäller avgifter för försenad fakturabetalning men ber att får återkomma
med exakta kostnader.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer återkomma
vid ett senare sammanträde med information om kommunens kostnader för
förseningsavgifter, inkassoavgifter eller dylikt.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Ks § 215
Information om Bredsjödag
Ärendebeskrivning
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att så kallad Bredsjödag med
deltagande av kommunstyrelsens ledamöter, ambassadörer för kommunen,
gruppledare för politiska partier representerade i kommunfullmäktige, kommunala
tjänstemän samt representanter för det lokala näringslivet, kommer att avhållas
tisdagen den 26 november 2013.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-09-25

Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde
onsdagen den 25 september 2013

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare
Anders Andersson, sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef
Anders Nordlund, bildningschef
Christer Göransson, fastighetschef, §§ 191-200
Elin Allén, biträdande kostchef, § 191
Louise Auer, kostchef, § 191
Jimmy Hoppe, entreprenör, J.H. Group, §§ 201 och 204
Peter S Dahlström, verkställande direktör, Klacken, §§ 201 och 204
Eva Jonsson, förbundschef, Bergslagens Kommunalteknik, §§ 202-203
Hans-Olof Hake, ordförande direktionen, Bergslagens Kommunalteknik, §§ 202-203

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

