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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Plats och tid

Tingshuset, Kopparberg

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Gert Stark (S), §§ 218-228, 230-238
Arne Eklund (S)
Antti Tsupukka (S)
Astrid Dahl (V)
Ronnie Edvardsson (MP), §§ 218-228
Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare, §§ 229-238
Hans Hedborg (C)
Janeric Björkman (C), §§ 218-228
Ulf Hilding (M)
Gunnar Fransson (M)

Övriga deltagande

Enligt bilaga

Utses att justera

Astrid Dahl

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2013-11-06

Tid

08.30-12.30
13.30-15.50

Paragrafer

218-238

Underskrifter

Sekreterare

………………………………
Anders Andersson

Ordförande

……………………………..
Ewa-Leena Johansson

Justerande

……………………………
Astrid Dahl

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-10-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2013-11-06

Datum för
nedtagande

2013-12-02

………………………………………………….

Anders Andersson
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 218
Au § 126
Bus § 97
Su § 119

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

Ekonomisk rapport
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer ger muntlig redovisning av kommunens
ekonomiska situation i dagsläget. Bland annat har kommunen 39,2 miljoner
kronor i likvida medel, vilka bland annat övervägs användas till att amortera
lån. Vidare anges att fördjupad ekonomisk rapport avses upprättas per den
30 september 2013.
Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar följande resultatprognos per den
30 september 2013. Verksamheten prognostiserar ett resultat i enlighet med
budget för 2013. Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 75 procent,
kan noteras per den 30 september 2013:
Ansvar

Netto
utfall
tom juli

Periodbudget
tom juli

510
23 739,1 29 820,0
520-522
7 046,7
7 521,2
542
4 703,5
4 539,5
544
13 602,6 14 166,2
550
4 965,9
4 496,3
Summa 54 057,8 60 543,2

Justerandes sign.

Avvikelse
mot
Periodbudget

Årsbudget Rikt- Prognos
punkt Netto
75 %

Resultat
budget/
prognos

6 080,9
474,5
-164,0
563,6
-469,6

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

60
70
77
69
82

39 923
10 340
6 106
19 307
5 554

-74
-200
0
- 250
512

6 485,4

81 217,4

67

81 230

-12

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

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.
Vad beträffar ansvar 520-523 Förskolechef så har ansvarsområdet ett
prognostiserat underskott på minus 200 000 kronor mot budget. Kostnader för
dagbarnvårdare och en ofinansierad halvtidstjänst på förskolan Åstugan under
januari till maj är högre än budgeterat. Ersättning från Migrationsverket augusti och
september ännu inte rekvirerade.
Ansvar 542 Garhytteskolan beräknar ett nollresultat gentemot budget. En tjänst i
särskolan är budgeterad för sex månader från och med höstterminen 2013.
Ersättning från Migrationsverket augusti och september är ännu inte rekvirerade.
För ansvar 544 Kyrkbacksskolan och Musikskolan prognostiseras i dagsläget ett
underskott på 250 000 kronor för helåret som till stor del kan bero på höga
kostnader för sjuklön och en extra undervisningsgrupp som inte varit budgeterat.
Bemanningen minskar under höstterminen. Perioden visar dock ett stort överskott.
Ersättning från Migrationsverket augusti och september är ännu inte rekvirerade.
Gällande ansvar 550 Vuxam beror det förväntade överskottet på högre intäkter från
Arbetsförmedlingen än budgeterat. Bidrag från arbetsförmedlingen samt
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) för augusti-september är ännu
inte utbetalt. Rektor Kent Liljendahl informerar även om nuläget för SFIutbildningen.

Förslag till beslut
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet beslutar enligt förslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar delårsrapport per den 30 september 2013
och att resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten
för förvaltningen för år 2013 med 1 579 000 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
- 1 038
- 819
0
- 695
100
400
150
- 1 579

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 75,0 procent, kan noteras per den
30 september 2013:
Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Summa

Justerandes sign.

Netto (tkr)
Utfall
2013
3 438
9 022
12 881
8 893
14 460
12 358
4 163
1 907
67 122

Periodbudget
3 701
8 137
12 284
8 881
14 122
12 564
4 650
2 179
66 518

Avvikelse
mot
periodbudget
263
- 885
- 597
- 12
- 338
206
487
272
- 604

Budget
2013

Utdragsbestyrkande

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

%

68,8
82,8
78,6
75,1
76,8
73,8
67,1
65,6
75,6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

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 494 000 kronor, familjehemsvård för barn och ungdom
838 000 kronor samt individuell behovsprövad öppenvård för barn och ungdom
481 000 kronor. Kostnaderna för försörjningsstöd är 600 000 kronor lägre än
budgeterat. Vidare finns ett överskott gällande alkoholtillstånd med
80 000 kronor.
Underskottet inom ansvarsområde 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.
Kostnadsreduceringar vad gäller personalkostnaderna skall göras under andra
halvåret.
Ansvarsområde Solgården (440) beräknas generera ett helårsresultat enligt
budget.
Underskottet för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) orsakas till
huvuddelen av större personalkostnader än budgeterat, netto överstiger
kostnaderna budget med 871 000 kronor. Åtgärder inom personalområdet
planeras.
Överskott gentemot budget under perioden för 460 Koppargården föranleds till
stora delar av att matservicekostnader för september 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 2013. Den 1 oktober 2013 genomfördes i samband med FNs
äldredag arrangemanget ”Peppar, peppar- En dag för äldres säkerhet”
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Hem för vår eller boende (HVB) Bergsgården (490) samt övriga kostnader
rörande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar per den
30 september 2013 är följande:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ansvar

Socialchef adm
IFO placeringar
IFO adm
490 Ungdomsboende
Summa

2013-10-23

Netto
(tkr)
Utfall
2013

472
10 053
335
5 602
16 462

Periodbudget

550
0
379
4 389
5 318

Avvikelse
mot
periodbudget
78
- 10 053
44
- 1 213
- 11 144

Budget
2013

Avvikelse
prognos/
budget

740
0
510
5 899
7 149

0
0
0
- 873
- 873

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
september 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
873 000 kronor vilket kan härledas till större personalkostnader än budgeterat.

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

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport per den
30 september 2013 enligt följande:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Verksamhetsområde

Nettokostnad (tkr)
Utfall,
Årsbudget- Procent
januari-september 2013
2013
66,9
Allmänna utskottet
41 421
61 882
79,8
Sociala utskottet
70 870
88 803
66,2
Bildningsutskottet
53 767
81 218
658,4
Överförmyndarnämnden
1 376
209
72,1
Kommunen
167 434
232 112
För helåret prognostiseras ett resultat med ett överskott på 10 316 000 kronor,
vilket är en avvikelse gentemot budget i form av en ökning av överskottet med
5 685 000 kronor. Detta kan härledas till större intäkter än budgeterat med
30 724 000 kronor och större kostnader än budgeterat med 25 039 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 219
Au § 129

Dnr KS 295/2013

Fastställande av skattesats för 2014
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer har
inkommit med skrivelse daterad den 2 oktober 2013 rörande skattesats för 2014.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats,
21,08 kronor, för 2014.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
om oförändrad skattesats, 21,08 kronor, för 2014.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats,
21,08 kronor, för 2014.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

8 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (40)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 220
Au § 127

Dnr 037/2013

Delårsbokslut 1 januari - 30 juni 2013 för Bergslagens
Kommunalteknik (BKT)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med delårsbokslut för perioden
1 janauri-30 juni 2013. Delårsrapporten visar att den skattefinansierade
verksamheten (gata, park, idrotts- och fritidsanläggningar, skogsförvaltning samt
loka- och miljöservice) under perioden uppnått ett överskott med 5 404 000 kronor
och den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och återvinning samt vatten och
avlopp) ett överskott med 549 000 kronor. Prognosen för helåret är ett överskott för
den skattefinansierade verksamheten med 1 400 000 kronor och ett underskott för
den avgiftsfinansierade verksamheten med 2 100 000 kronor.
Direktionen för BKT beslutade vid sammanträde den 20 september 2013, § 51
fastställa delårsbokslutet.

Allmänna utskottets förslag
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
delårsbokslutet 1 januari- 30 juni 2013 för Bergslagens Kommunalteknik.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2013-10-23

Ks § 221
Au § 128

Dnr KS 042/2012

Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2013, Bergslagens
Kommunalteknik (BKT)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med ekonomisk rapport per
den 31 augusti 2013. För helåret visar prognosen ett överskott för den
skattefinansierade verksamheten (gata, park, idrotts- och fritidsanläggningar,
skogsförvaltning samt loka- och miljöservice) med 1 669 000 kronor och ett
underskott för den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och återvinning samt
vatten och avlopp) med 1 000 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2013-10-23

Ks § 222
Au § 146

Dnr KS 198/2013

Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2013,
räddningsnämnden Västerbergslagen
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen vid räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med
budgetprognos daterad den 16 september 2013 gällande perioden
1 janauari-31 augusti 2013. Driftbudgeten uppvisar för perioden ett underskott vad
gäller kapitalkostnader med 200 000 kronor och ett underskott vad
sotningsavdelningen med 300 000 kronor. Prognosen är en ett resultat vad gäller
drift och investeringar för helåret 2014 i enlighet med budget.
Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den
23 september 2013, § 36 godkänna redovisningen.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta rapporten till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________
Expediering:
Räddningsnämnden Västerbergslagen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 223
Au § 130

Dnr KS 280/2013

Gemensamt arkiv för kommunerna i norra Örebro län
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Christer Lenke, kommunchef i Lindesbergs kommun, har inkommit med skrivelse
daterad den 1 oktober 2013 rörande gemensamt arkiv för kommunerna Nora,
Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg (KNÖL). Kommunchef Christer Lenke har
av kommunstyrelsens ordföranden och kommuncheferna inom KNÖL givits i
uppdrag att utarbeta ett förslag till gemensamt arkiv för de fyra kommunerna.
Bilagt skrivelsen finns ett förslag utarbetat av förvaltningschef Gunilla Sandgren
och kommunsekreterare Malin Sjöberg, Lindesbergs kommun till gemensamt arkiv
lokaliserat till Norra Verket, Stripa, Lindesbergs kommun. Den årliga kostnaden
förd et gemensamma arkivet uppgår till 2 519 000 kronor, varav Ljusnarsbergs
andel uppgår till 269 000 kronor.

Förslag
Förvaltningschef Gunilla Sandgren och kommunsekreterare Malin Sjöberg,
Lindesbergs kommun föreslår kommunstyrelserna i Nora, Lindesbergs, Hällefors
och Ljusnarsbergs kommuner besluta om en samlokalisering av sina arkivdepåer till
ett gemensamt Bergslagsarkiv i Stripa under det förutsättningar som presenteras i
föreliggande skrivelse samt att kostnadsfördelningen för arkivdepån baseras på
invånarantalet i respektive medlemskommun den 1 november året innan
verksamhetssåret.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Bo Wallströmer att fortsätta
diskussionerna med övriga KNÖL-kommuner utifrån kommunens behov av
arkivariekompetens.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 224
Au § 131

Dnr KS 252/2013

Förslag till utökning av VA-verksamhetsområden,
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) beslutade vid sammanträde den
20 september 2013, § 76 initiera ett ärende rörande att medlemskommunerna
uppdrar åt BKT att ta fram underlag till nya verksamhetsområdesgränser för
områden i Öskevik, Gusselby, och Fornaboda i Lindesbergs kommun, Saxhyttan i
Hällefors kommun och Silverhöjden i Ljusnarsbergs kommun samt att BKT även
fastställer kostanden för genomförande av nya verksamhetsområdesgränser.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt BKTs förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 225
Information från Örebro läns bildningsförbund
Ärendebeskrivning
Länsbildningskonsulent, Jane Carlsson, Örebro läns bildningsförbund och
konsulent Jeanette Andersson, SISU Idrottsutbildarna informerar om
bildningsförbundens aktiviteter i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 226
Information från Bergslagsspelen
Ärendebeskrivning
Projektledarna för Bergslagsspelen Monica Auer och Kristina Dybeck
informerar om projektet Bergslagsspelen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 227
Bus § 79

Dnr KS 202/2013

Ansökan om bidrag för Bergslagsspelen 2014
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Ansökan har den 1 juli 2013 inkommit från Gunilla Pihlblad, ordförande i
Amatörsamverkan Örebro län om ekonomiska medel till Bergslagsspelen.
Bergslagsspelen är ett fyraårigt brett samarbetsprojekt med amatörer och
professionella. Invånare i Lindesbergs, Nora, Ljusnarsbergs och Hällefors
kommuner skall erbjudas en ny form för eget kulturellt skapande genom teater,
musik och dans. Projektägare är Studiefrämjandet Örebro, ABF Örebro län,
Bredsjö Kulturkooperativ, Amatörsamverkan Örebro län och Örebro läns
Bildningsförbund. Ansökan avser 20 000 kronor.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet hänskjuter ärendet till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att i föreliggande förslag till Övergripande strategier
och budget för 2014 och plan för 2015-2016 (ÖSB 2014) finns upptaget som en
driftförändring ett äskande om 20 000 kronor 2014 till kulturverksamhet för
vuxna personer.
_________
Expediering:
Amatörsamverkan Örebro län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

16 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17 (40)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 228

2013-10-23

Dnr KS 252/2013

Övergripande strategier och budget 2014 och plan för
2015-2016 (ÖSB 2014)
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag till
Övergripande strategier och budget för 2014 och flerårsplan för
2015-2016 (ÖSB 2014).

Yrkanden
Ulf Hilding (M) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014:
1. Budgetförslaget kompletteras med en redovisning av kompletta
budgetbelopp per ekonomiskt ansvarsområde för 2014.
2. I ÖSB 2014 för ansvarsområde kostchef ökas driftbudgeten för 2014 till
en mer realistiskt nivå, 2 900 000 kronor på grund av avsaknad av plan för
hur den föreslagna budgeterade kostnadsminskningen skall nås,
3. I ÖSB 2014 för ansvarsområde fastighetschef ökas driftbudgeten för 2014
med 3 800 000 kronor på grund av plan eller beskrivning saknas över
åtgärder för hur den föreslagna budgeten för 2014 uppnås utan underskott,
4. Driftbudgeten för sociala utskottets verksamheter 2014 tillförs
1 000 000 kronor under socialchefens ekonomiska ansvarsområde, vilka
skall användas utifrån specificerade villkor och beslutsrutiner samt
användas som reserv att fördela vid påvisade behov inom verksamheterna.
5. Investeringsbudgeten tillförs 50 000 kronor under 2014 för anskaffning av
kompletterande modul till systemet för betygsuppföljning för att förenkla
analys av betygsutfallet per lärare.
Ovanstående yrkanden skall finansieras minskning av det budgeterade resultatet
2014 alternativt motsvarande minskning av vad som budgeterats som
kommunstyrelsens disponibla medel.
Ingemar Javinder (S) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
besluta om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014:
1. I investeringsbudgeten prioriteras under 2014 anpassning av
kostorganisationen.
2. I investeringsbudgeten för 2014 anslås för prioritering av åtgärder för
maximalt 175 000 kronor vid förskolan Åstugan.
3. I investeringsbudgeten prioriteras medel för färdigställande av lekplatsen
vid Malmtorget under våren 2014.
4. I investeringsbudgeten för 2014 anslås medel för att kommunen i samverkan
med berörda föreningar iordningsställer kiosken på Olovsvallen.
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5. I investeringsbudgeten för 2014 avsätts medel för projektering av en
ombyggnation av Ljusnarshallen.
6. I investeringsbudgeten för 2014 senareläggs investeringen inköp av
läsplattor till kommunstyrelsen till 2015.
7. I ÖSB 2014 uppdras till bildningsutskottet utreda Musikskolan vad gäller
vilka förutsättningar och medel som behövs för att bredda dess uppdrag
med fler konstarter och därigenom skapa en Kulturskola.
8. I ÖSB 2014 uppdras åt bildningsutskottet föreslå insatser som kan leda till
en högre måluppfyllelse i skolans verksamheter.
9. Uppdra till sociala utskottet utreda och till kommunfullmäktige i början
av 2014, föreslå mål som ersätter nuvarande målet rörande
utskrivningsklara från sjukhuset. I avvaktan på att nytt mål tagits fram,
stryks det föreslagna målet.
10. Uppdra till sociala utskottet bereda en omfördelning av ekonomiska
medel i driftbudgeten mellan det ekonomiska ansvarsområdet hemtjänsten
och det ekonomiska ansvarsområdet Solgården samt en omfördelning som
möjliggör tillsättning av en 0,75 årsarbetare inom rehabiliteringen.
Förslaget till omfördelning skall tillställas kommunstyrelsen vilken ges
rätt av kommunfullmäktige besluta om omfördelningen.
11. I ÖSB 2014 ange att det är av största vikt att kommunen fortsätter
utredningen och planeringen för kommande åtgärder inom psykiatrin och
omsorgen i enlighet med överenskommelse som ingåtts med Örebro läns
landsting.
Astrid Dahl (V) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014:
1. I driftbudgeten för 2014 anslås medel till utökning av
arbetsterapeutresursen med 0,75 årsarbetare.
2. Uppdra åt bildningsutskottet utreda skolans resultat.
3. Uppdra åt sociala utskottet utreda möjligheten att införa heltidstjänster för
de som så önskar inom vården.
Ronnie Edvardsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
besluta om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014:
1. I investeringsbudgeten för 2014 tillföra medel för nytt brandlarm i
Ljusnarshallen och Kyrkbacksskolans matsal.
Hans Hedborg (C) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014:
1. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 100 000 kronor till IT-utrustning i
skolan.
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Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till Ingemar Javinders och
Ronnie Edvardssons yrkanden samt följande ändringar i föreliggande förslag till
ÖSB 2014:
1. Uppdra åt allmänna utskottet utreda behovet av ekonomiska resurser inom
det ekonomiska ansvarsområdet kostchef.
2. Uppdra åt allmänna utskottet utreda behovet av ekonomiska resurser inom
det ekonomiska ansvarsområdet fastighetschef.
3. Uppdra åt allmänna utskottet utreda möjligheterna till att erbjuda samtliga
anställda i kommunen som så önskar heltidstjänst.
4. Uppdra åt bildningsutskottet utreda behovet av en kompletterande modul
till systemet för betygsuppföljning.
Vidare yrkar Ewa-Leena Johansson att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige fastställer Övergripande strategier och budget 2014 och plan
för 2015-2016 enligt föreliggande förslag med ändringar enligt ovan.

Protokollsanteckning
Hendrik Bijloo (KFL) önskar, i egenskap av gruppledare, få följande synpunkter
angående ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014 antecknade i protokollet:
1. I driftbudgeten för 2014 stryks ökningen av kommunstyrelsens disponibla
medel med 1 750 000 kronor och i stället minskas dessa med
250 000 kronor.
2. I driftbudgeten för 2014 höjs sparkravet inom administrationen från
275 000 kronor till 775 000 kronor.
3. I driftbudgeten för 2014 sänks partistödet med 100 000 kronor.
4. I driftbudget för 2014 tillförs 500 000 kronor till förstudie av
investeringar i hållbar energi.
5. I driftbudgeten för 2014 tillförs förskoleverksamheten 900 000 kronor för
förstärkning av pedagogiken.
6. I driftbudgeten för 2014 tillförs grundskoleverksamheten
1 000 000 kronor för riktad satsning på högstadiet.
7. I investeringsbudgeten skjuts investeringen renovering av centralköket till
2015.
8. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 3 200 000 kronor för investeringar
i Garhytteskolan.
9. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 1 100 000 kronor för investeringar
i förskolan Åstugan.
10. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 11 000 000 kronor för
investeringar i Kyrkbacksskolan.
11. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 3 200 000 kronor för investeringar
i äldreboendet Solgården.
12. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 1 200 000 kronor för investeringar
i äldreboendet Koppargården.
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Yrkanden
Ulf Hilding återtar egna yrkanden nummer 2, 3 och 5.
Astrid Dahl (V) återtar egna yrkanden.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
Ewa-Leena Johanssons yrkande.

Reservationer
Ulf Hilding (M) och Gunnar Fransson (M) reserverar sig till förmån för
Ulf Hildings yrkanden nummer 1 och 4.
_________

Justerandes sign.
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Ks § 229
Su § 118

Dnr KS 225/2013

Rutiner för Samordnad individuell planering (SIP)
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting har inkommit med förslag till
rutiner för Samordnad individuell plan (SIP). Syftet med SIP är ett ökat inflytande
och delaktighet för den enskilde och upprättas då det finns behov av att samordna
insatser av olika slag för den enskilde när både kommun och landsting är
involverade. Rutinen är ett praktiskt arbetsverktyg och utgår från
överenskommelsen om SIP som har träffats mellan kommunerna i Örebro län och
Örebro läns landsting.

Yrkande
Ordförande Ingemar Javinder (S) yrkar att sociala utskottet beslutar att anta
föreliggande förslag till rutiner för Samordnad individuell planering (SIP) samt att
en implementeringsplan enligt överenskommelsen mellan kommunerna i Örebro
län och Örebro läns landsting skall presenteras för sociala utskottet. Vidare yrkas
att en återkoppling av arbetet med SIP skall redovisas för sociala utskottet en gång
per år. Slutligen yrkas att kommunstyrelsen informeras om ärendet

Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet beslutar enligt Ingemar Javinders yrkande.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen samt ställer sig bakom
överenskommelsen mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting.
_________
Expediering:
Örebro läns landsting
Regionförbundet Örebro

Justerandes sign.
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Ks § 230
Kf § 66
Ks § 201
Au § 113

Dnr KS 265/2013

Alternativa driftformer för kommunens simhall, Gillersklack
Kommunstyrelsen

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.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 189 uppdra
åt kommunchef Bo Wallströmer att utreda alternativa driftsformer för kommunens
simhall vid Klacken Konferens & Relax.
Kommunchef Bo Wallströmer informerade vid allmänna utskottets sammanträde
den 11 september 2013, § 113 att en intressent anmält sig vad gäller övertagande
av simhallen. Kommunchef Bo Wallströmer rekommenderade en försäljning av
simhallen till intressenten. Allmänna utskottet beslutade hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen konstaterade vid sammanträde den 25 september 2013, § 201
att en intressent anmält sig innan sista datum den 27 augusti 2013, och beslutade
därmed att en sent inkomna intresseanmälan skulle lämnas utan beaktande.
Kommunstyrelsen beslutade vidare uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer
upprätta förslag till avtal avseende försäljning av simhallen, Gillersklack som
förslag till överenskommelse mellan köparen JH Group AB och Ljusnarsbergs
kommun gällande tillgång till simhallen för grundskoleverksamheten,
pensionärsgrupp och allmänheten. Vidare beslutades att förslagen skulle
presenteras vid ett extra sammanträde i kommunstyrelsen den
10 oktober 2013.
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
2 oktober 2013. Bilagt skrivelsen finns ett förslag till köpekontrakt mellan
kommunen och JH Group AB, en överenskommelse mellan kommunen och
JH Group AB samt ett hyresavtal mellan kommunen och JH Group AB.
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Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår i skrivelsen daterad den 2 oktober 2013,
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avyttra del av fastigheten
Riggards 1:6, före detta Gillersklack 1:1, som består av simhall, omklädningsrum,
relaxdel samt källar- och vindsutrymmen för en (1) krona till JH Group AB i
enlighet med föreliggande förslag till köpekontrakt.
Vidare förslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
föreliggande förslag till överenskommelse mellan kommunen och JH Group AB.
Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till
hyresavtal mellan kommunen och JH Group AB.

Yrkande
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avyttra del av fastigheten Riggards 1:6, före detta
Gillersklack 1:1, som består av simhall, omklädningsrum, relaxdel samt källar- och
vindsutrymmen för en (1) krona till JH Group AB i enlighet med föreliggande
förslag till köpekontrakt under förutsättning att kommunen och JH Group AB
godkänner en överenskommelse mellan parterna samt ett hyresavtal mellan
parterna. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen rätt att
ta beslut om överenskommelse och hyresavtal mellan kommunen och
JH Group AB.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
Ewa-Leena Johanssons yrkande.

Kommunfullmäktige

Yrkanden
Ewa-Leena Johansson (S), Gunnar Fransson (M), Hans Hedborg (C),
Natalie Peart (MP) och Ulla Diedrichsen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Hendrik Bijloo (KFL) yrkar på återremiss då han anser att beslutsunderlaget
grundar sig på en bristfällig och otillräcklig beredning.

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Hendrik Bijloo (KFL) och Ralf Nielsen (KFL) reserverar sig till förmån för
Hendiks Bijloos yrkande om återremiss med följande motivering. ”Kraftsamling
för Ljusnarsberg anser att beslutsunderlaget är otillräckligt bra berett. Det finns
stora otydligheter kring köpeavtalet, hyreskontrakt och framtiden för Klacken.
Därför anser KfL att KS bör få i uppdrag att nytt bereda ärendet och sedan
förelägga Kommunfullmäktige för att ta beslut angående en komplett väl
utarbetad paketlösning och reserverar oss alltså mot beslutet som tas idag.”

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer presenterar reviderade förslag till
överenskommelse mellan kommunen och JH Group AB samt hyresavtal mellan
parterna.

Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna föreliggande reviderade förslag till överenskommelse mellan kommunen
och JH Group AB.
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till
reviderat hyresavtal mellan kommunen och JH Group AB.
Slutligen föreslås att köpet av simhallen genomförs med giltighet från den
1 november 2013.

Yrkande
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att i överenskommelsen tillförs
följande skrivning: ”Om anläggningen blir under försäljning ska kommunen
informeras snarast. Om JH Group säljer anläggningen till ett av JH Group
närstående bolag med samma huvudägare (Jimmy Hoppe) eller till någon till
honom närstående ska överenskommelsen och hyresavtalet överlåtas till den nya
ägaren.” Vidare yrkas att i hyresavtalet under rubriken Övrigt får andra meningen
följande lydelse: ”Om simanläggningen ej längre är tillgänglig för undervisning
med vilket avses t ex myndighetsbeslut, brand, nedläggning och även att vattenoch inomhustemperaturen ska vara rimliga upphör avtalet med omedelbar
verkan.” I övrigt yrkas bifall till föreliggande förslag.
Justerandes sign.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande.
_________
Expediering:
JH Group AB
Kommunchef Bo Wallströmer
Bildningschef Anders Nordlund
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Ks § 231
Information om sommarens verksamhet, Kulturföreningen
DRIFT
Ärendebeskrivning
Projektledare och konstnärlig ledare Carl-Oscar Sjögren, ansvarig för marknadsföring
och publikation Karin Linderoth och ansvarig för ljus och bygge Olof Melander Lange,
inom Kulturföreningen DRIFT informerar om projektet Ställbergs Gruva – The non
existent Center, arena för samtida konst och tanke.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.
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Ks § 232
Bus § 102

Dnr KS 112/2010

Beslut om bidrag till fristående skolor; Löa friskola
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 april 2010, § 86 att uppdra åt
ekonomichef Bo Wallströmer och kommunsekreterare Anders Andersson att
utarbeta riktlinjer för kommunens tillämpning av lagstiftningen beträffande bidrag
till enskild verksamhet av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola,
obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ekonom Sara Jonsson
har erhållit uppdraget av ekonomichef Bo Wallströmer att utforma förslag till
riktlinjer i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Ärendet behandlades på
bildningsutskottets sammanträde 2013-04-09 § 45.

Förslag
Ekonom Sara Jonsson har kommit in med följande förslag till riktlinjer för bidrag
till Löa friskola enligt skollagen kapitel 2a, 2b och 9 om förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg samt grundskola:
Nedan redovisas förslag till grundbeloppen per elev och månad (kr) för år 2013.
Förskola

F-klass

Åk 1-2

Åk 3-5

Åk 6-9

6 299

4 447

6 763

6 695

6 695

467
173
357

1 091
122
252

1 195
186
383

1 287
184
379

1 287
184
379

Grundbelopp
varav lokalkostnad
varav administration
varav momskomp.

Fritids
2 365
358
65
134

Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor
består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp utbetalas för
särskilt barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Grundbeloppen innefattar ersättning för undervisning, läromedel, elevvård,
måltider, administration, moms och lokalkostnader. Beloppen stämmer överens
med kommunens egna resursfördelningssystem. Uträkningen baseras på
kommunens budget för 2013.
I ersättningen för undervisning ingår kostnader för undervisande personal i skola,
förskola och fritidshem samt kostnader för den undervisande personalens
kompetensutveckling. Här ingår även lönekostnader för rektor samt kostnader för
dennes kompetensutveckling.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

I ersättningen för läromedel ingår kostnader för allt undervisningsmaterial som
används som läromedel. Här ingår även kostnader för kulturaktiviteter och ITkostnader (personal, licenser m.m.).
I ersättningen för elevvård ingår kostnader för kurator, psykolog, sköterska och
läkare.
I ersättningen för måltider ingår kostnader för kökspersonal, livsmedel, transporter
och därmed sammanhängande administration.
Ersättning för administration och moms räknas ut enligt schablon som anges i
regeringens prop. 2008/09:171.
I ersättningen för lokalkostnader ingår kostnader för bl.a. hyra, uppvärmning, yttre
skötsel, budgeterat underhåll, brandskydd och inbrottslarm, lokalvård samt
kapitalkostnader, både avseende byggnader och inventarier (som inte är att anse
som läromedel).
I underlaget för grundbeloppen ingår inte kostnader för:
 skolskjuts,
 vaktmästare som inte utför fastighetsskötsel,
 bildningschef,
 elevassistenter,
 undervisning av asylsökande barn och ungdomar som ersätts med statliga
bidrag,
 övrigt material och böcker som inte ingår i undervisningen,
 matersättning m.m. i samband med PRAO, samt
 studie- och yrkesvägledning.

Bildningsutskottets förslag
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna grundbeloppen för
2013.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna grundbeloppen för 2013.
_________
Expediering:
Löa friskola
Bildningschef Anders Nordlund
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.
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Ks § 233
Bus § 98

Dnr KS 248/2013

Genomförande av Komhall
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Rektor Kent Liljendahl informerar om förslaget till genomförande av Komhall.
Syftet med att starta ett Komhall i kommunal regi är att personer som står utanför
arbetsmarknaden på olika sätt finna en väg till egen försörjning. Målet med
Komhall är att skapa en meningsfull sysselsättning och/eller för den som är i behov
av träning och stöd för att kunna återvända till den ordinarien arbetsmarknaden.
Med meningsfull sysselsättning menas att det utförda arbetet i första hand skall
vara en efterfrågad tjänst som säljs och som ger mervärde för kommuninvånarna.
Komhall kommer i första hand att drivas som ett projekt inom VUXAM med
ekonomiskt stöd från SOFINT. Om verksamheten visar goda resultat är målet att
under projekttiden finna former för att permanenta Komhall som en ordinarie del
av i VUXAM:s verksamhet.
Komhall är tänkt att bedriva viss typ av näringsverksamhet inom områden med
behov som inte självklart tillgodoses av näringslivet i kommunen. Kommunens rätt
att bedriva vissa typer av näringsverksamhet regleras i Lag (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter 3 kap.
VUXAM har planerat att under hösten 2013 starta ett projekt för personer som står
långt från arbetsmarknaden. VUXAM har sökt finansiering på 1 296 000 kronor
från samordningsförbundet SOFINT för hösten 2013 och hela 2014.

Förslag till beslut
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till
genomförande av Komhall.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner informationen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.
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KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till genomförande av Komhall.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Rektor Kent Liljendahl

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 234

2013-10-23

Dnr KS 277/2013

Remissyttrande, ”Vindkraft i Örebro län – Vägledning kring
etablering”, Länsstyrelsen i Örebro län
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län inkom med remiss daterad den 1 juli 2013 avseende
dokumentet ”Vindkraft i Örebro län En vägledning kring etablering”. Eventuellt
yttrande skulle vara Länsstyrelsen i Örebro län tillhanda senast den
25 oktober 2013.
Förvaltningschef Peter Grönlund, Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB)
har inkommit med förslag till yttrande daterat den 6 september 2013.
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den
26 september 2013 ej anse sig ha fått tillräckligt med underlag för att ställa sig
bakom förvaltningens förslag till yttrande, varför förvaltningen överlämnar
förslaget till yttrande till respektive medlemskommuns kommunstyrelse för
behandling.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till remissyttrande.
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Förvaltningschef Peter Grönlund
Länsstyrelsen i Örebro län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 235
Au § 147

Dnr KS 288/2013

Svar på fråga från Astrid Dahl (V) angående kostnader för
förseningsavgifter, inkassoavgifter eller dylikt
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande
fråga vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2013, § 214: Hur
stora är kommunens kostnader för förseningsavgifter, inkassoavgifter eller
dylikt på grund av kommunen för sent inbetalda fakturor? Kommunstyrelsen
beslutade vid detta tillfälle uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer återkomma
vid ett senare sammanträde med information om kommunens kostnader för
förseningsavgifter, inkassoavgifter eller dylikt.
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med svar på Astrid Dahls fråga daterat
den 8 oktober 2013. Av svaret framgår att kommunens kostnader för
förseningsavgifter etc är enligt följande:
2011
8 725,74 kronor
2012
7 736,99 kronor
2013
8 226,63 kronor.
Vad gäller kommunens förekomst hos Kronofogden kan endast ett ärende för cirka
tio år sedan där kommunen blivit anmäld av motprat till Kronofogden.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta svaret till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande svar på frågan och anser den därmed
besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 236
Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2013-09-01–2013-09-30.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2013-09-01–2013-09-30.
Anmälan av beslut den 25 september 2013 gällande omplacering av lån hos
Kommuninvest uppgående till 20 000 000 kronor med löptid till och med den
18 september 2014 samt ränta uppgående till 2,19 procent.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens
ordförande Ewa-Leena Johansson (S)

Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 237
Delgivningar
Diarienummer
KS-post

Avsändare
Länsstyrelsen Örebro län

Ämne
Tillstånd till ingrepp i del av fornlämningen
RAÄ 133:1, Länsstyrelsen Örebro län, dnr
431-4925-2013

KS-post

Örebro läns landsting,
pensionärsrådet

Protokoll 2013-08-30

KS-post

Örebro läns landsting,
pensionärsrådet

Protokoll 2013-06-14

KS 167/2013

Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning

Ändring av detaljplan genom tillägg för
Nyrågen 6 i Kopparberg

Kansli, e-post

Miljö- och naturvårdsrådet

Protokoll 2013-09-12

Kansli, e-post

Tursam i Bergslagen
ekonomisk förening

Protokoll 2013-06-13

Kansli e-post

Bergslagens
kommunalteknik

Protokoll 2013-09-20

Kansli, e-post

Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)

Äldre efterfrågar kontinuitet: Slutrapport i ett
regeringsuppdrag

Kansli, e-post

Socialstyrelsen

Nyhetsbrevet öppna jämförelser, nr 7, 2013

Kansli, e-post

Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)

Delrapport - tillsynsombud

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting samt Pacta

Cirkulär 13:45 Redogörelse för ändringar i
Allmänna bestämmelser, AB

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:47 Timbelopp för personlig
assistans
enligt SFB år 2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:41 Avtal om notkopiering inom
de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret
2013/2014

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Diarienummer

Avsändare

Ämne

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:48 Budgetpropositionen för 2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Kansli, e-post

Socialstyrelsen

Kansli, e-post

Socialstyrelsen

Inbjudan till nationell konferens om
Överenskommelsen inom integrationsområdet
, 7 november 2013 i Stockholm
Ny vägledning om skyldigheten att anmäla
när barn far illa
Publicering av skriften ”Fristad från våld - en
vägledning om skyddat boende”

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Förtydligad lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar - konferens 25 nov
i Stockholm

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:49 Preliminära utfall av 2014 års
kommunala utjämningssystem och LSSutjämning

Kansli, e-post

Ludvika kommun

Översiktsplan 2014

Kansli, e-post

Regionförbundet Örebro

Länstransportplan 2014-2025 - inbjudan
dialogmöte 25/10

Kansli, e-post

Sveriges riksbank

Information om kampanjen ”Kolla pengarna!”

Kansli, e-post

Socialstyrelsen

Lägesinformation Omvårdnadslyftet 20112013 (dnr 1348/2013)

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:50 Ny lag om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler m.m.

Kansli, e-post

Länsstyrelsen Örebro län

Nr 3 av länsstyrelsernas gemensamma
nyhetsbrev inom integration

Kansli, e-post

Nationellt centrum för
svenska som andraspråk
samt Länsstyrelsen Örebro
län

Inbjudan: EN VUXENUTBILDNING –
BÄTTRE MÖJLIGHETER?

Kansli, e-post

Boverket och Tillväxtverket

Inbjudan: Tillväxt kräver planering!

Kansli

Ljusnarsbergs
fastighetsbolag

Protokoll 2013-09-25

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Diarienummer

Avsändare

Ämne

Kansli

Bildningsutskottet

Protokoll 2013-10-08

Kansli

Allmänna utskottet

Protokoll 2013-10-09

Kansli

Sociala utskottet

Protokoll 2013-10-10

Kansli

Kommunstyrelsen

Protokoll 2013-09-25

KS 178/2009 420

Länsstyrelsen Örebro län

Ansökan till Naturvårdsverket om
åtgärdsmedel för ett förorenat område vid
Skärets sågverk

Kansli, e-post

Riksantikvarieämbetet

Inbjudan till Landskapsforum 2013

Kansli, e-post

Sveriges föreningar

Uppmaning att nominera Sveriges
föreningsvänligaste kommun 2013

Kansli, e-post

Håll Sverige Rent

Inbjudan till bli en Håll Sverige Rentkommun

Kansli, e-post

Fondenheten vid
Migrationsverket

Inbjudan till seminarium 5 november

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:53 Budgetförutsättningar för åren
2013–2017

KS-post

Bergslagens Miljö- och
Byggnämnd

Protokollsutdrag 2013-09-26 § 145,
Uteserveringar – information och riktlinjer

Kansli, e-post

Länsstyrelsen Örebro län

Tips om Kompetensdagen 18/12

KS-post

Bergslagens Miljö- och
Byggnämnd

Protokollsutdrag 2013-09-26 § 151 Internkontroll

KS-post

Bergslagens Miljö- och
Byggnämnd

Protokollsutdrag 2013-09-26 § Sammanställning av ovårdade tomter

Justerandes sign.

Förvaltningsrätten i
Karlstad

Avslag på överklagande för ej erhållet
ekonomiskt bidrag, mål nr 2853-13.

Förvaltningsrätten i
Karlstad

Avslag på överklagande för ej erhållet
ekonomiskt bidrag, mål nr 3194-13.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer

2013-10-23

Avsändare

Ämne

Förvaltningsrätten i Karlstad

Avslag på överklagande för ej erhållet
ekonomiskt bidrag, mål nr 2432-13.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Avslag på överklagande för ej erhållet
ekonomiskt bidrag, mål nr 3646-13 E.

Afasiföreningen i Örebro
län

Inbjudan till utbildning om diagnosen AFASI
den 14 november 2013, Lindesbergs lasarett.

Sveriges Tandläkarförbund

”Munnen glöms fortfarande bort i vården av
sköra och sjuka äldre”

Inspektionen för vård och
omsorg

Inbjudan till nationell återföring i Örebro den
26 november 2013 av IVO:s tillsynsresultat..

KS 073/2013

Skolinspektionen

Beslut i ärende

KS-post

Statistiska centralbyrån

Statistik över förskola, skola och
vuxenutbildning i Ljusnarsberg 2012

Kansli, e-post

Skolverket

Inbjudan till Aktualitetskonferens – centrala
utmaningar och nyheter

KS-post

SAMI

Uppsägning av avtal för offentligt
framförande av ljudupptagningar.

Länsstyrelsen i Örebro län

Skriften ”Hållbarhet i sikte 2013 – Hur långt
har vi kvar?”

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Ks § 238
Fråga angående förstärkt ledningsresurs inom
bildningsutskottets verksamheter, Ronnie Edvardsson (MP)
Ärendebeskrivning
Ronnie Edvardsson (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: I samband med kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2013,
§ 157 om ändrad administrativ organisation, beslutades att bildningsutskottet
skulle få disponera beräknad kostnadsminskning, cirka 400 000 kronor till
förstärkt ledningsresurs, vad har dessa medel använts till? Frågan inkom
skriftligt vid dagens sammanträde.
Ordförande Ewa-Leena Johansson svarar att bildningsutskottet enligt beslutet
givits möjlighet att använda dessa medel till förstärkt ledningsresurs under
läsåret 2013/2014, varför utgångspunkten är en redovisning av medlens
användning efter läsårets utgång.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________
Expediering:
Ronnie Edvardsson (MP)
Bildningschef Anders Nordlund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-10-23

Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde
onsdagen den 23 oktober 2013

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare
Anders Andersson, sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef, §§ 218-230
Anders Nordlund, bildningschef
Charlotte Dahlbom, socialchef, §§ 218-230
Sara Jonsson, ekonom, §§ 218-228
Inger Sundblad, ekonom, § 218
Jane Carlsson, länsbildningskonsulent, Örebro läns bildningsförbund, § 225
Jeanette Andersson, konsulent, SISU Idrottsutbildarna, § 225
Monica Auer, projektledare, Bergslagsspelen, § 226
Kristina Dybeck, projektledare, Bergslagsspelen, § 226
Carl-Oscar Sjögren, projektledare/konstnärlig ledare, Kulturföreningen DRIFT, § 231
Karin Linderoth; marknadsföring och publikation, Kulturföreningen DRIFT, § 231
Olof Melander Lange, ljus och bygge, Kulturföreningen DRIFT, § 231

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

