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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Plats och tid

Tingshuset, Kopparberg

Beslutande

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

Övriga deltagande

Enligt bilaga

Utses att justera

Ronnie Edvardsson

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2013-12-04

Tid

08.30-12.05
13.05-15.30

Paragrafer

239-270

Underskrifter

Sekreterare

………………………………
Anders Andersson

Ordförande

……………………………..
Ewa-Leena Johansson

Justerande

……………………………
Ronnie Edvardsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-11-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2013-12-04

Datum för
nedtagande

2013-12-30

………………………………………………….

Anders Andersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 239
Su § 684

Nedläggning av faderskapsärende enligt Föräldrabalken
kap 2 § 1,

Sekretessärende

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 240
Su § 685

Nedläggning av faderskapsärende enligt Föräldrabalken
kap 2 § 1,

Sekretessärende

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 241
Au § 149
Bus § 115
Su § 125

Dnr KS 085/2013

Ekonomisk rapport
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar resultatprognos per den 31 oktober 2013
vilken visar på ett överskott i förhållande till budgeten för år 2013 med
4 774 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos
netto för år 2013.
Ansvar

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

Netto,
prognos/budget,
tkr
395
6 984
0
0
- 1 500
- 1 105
4 774
0

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 83 procent, kan noteras per den
31 oktober 2013:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ansvar

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

2013-11-27

Netto (tkr)
Utfall
2013
12 498
22 848
1 013
2 508
4 101
3 368
46 335
757
47 092

Periodbudget
12 948
29 847
1 057
2 574
2 235
2 604
51 266
57
51 322

Avvikelse
mot
periodbudget
450
7 001
44
66
- 1 866
- 764
4 931
- 700
4 231

Budget
2013
15 604
35 905
1 269
3 103
3 743
3 155
61 779
103
61 779

%

80
64
80
81
150
107
75
735
76

Ansvar 140 Kostchef uppvisar ett stort underskott mot budget på grund av lägre
intäkter från interndebitering. Utredning pågår för närvarande vad gäller det
ekonomiska utfallet under vikarierande kostchefs ledning.
Beträffande ansvar 170 Fastighetschef/IT-chef inbegriper inte redovisningen inte
det nya ansvarsområdet 610 Allmännyttan som skapades den 1 juli 2013.
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att likviditeten var den
12 november 2013 39 200 000 kronor. Befolkningen var den 30 september 2013
4 844 invånare i kommunen, sedan årsskiftet finns ett födelsenetto på minus
56 personer och flyttnetto på plus 52 personer.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar följande resultatprognos per den
31 oktober 2013. Verksamheten prognostiserar ett resultat gentemot budget
för 2013 i from av ett överskott på 535 000 kronor.. Följande ekonomiska
utfall, med riktpunkten 83 procent, kan noteras per den 31 oktober 2013
(tkr):

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ansvar

510
520-522
542
544
550
Summa

2013-11-27

Netto
utfall
tom okt
32 272,9
7 969,9
4 832,0
15 066,2
5 111,4
65 252,4

Periodbudget
tom okt
33 147,7
8 374,8
5 052,5
15 767,3
5 007,2
67 349,5

Avvikelse Årsbudget Rikt- Resultat
mot
punkt budget/
period83 % prognos
budget
874,8
39 849,4
81
- 100
404,9
10 139,7
79
130
220,5
6 106,0
79
156
701,1
19 056,8
79
- 150
- 104,2
6 065,5
84
500
2 097,1
81 217,4
80
535

Ansvarsområde
510 Bildningschef
520-522 Förskolor
542 Garhytteskolan
544 Kyrkbacksskolan
550 Vuxam
Ansvar 510 Bildningschef prognostiserar ett underskott i förhållande till budget
med 100 000 kronor.. Detta förväntade underskott beror bland annat på större
kostnader med anledning av beslut om assistentinsatser utöver budget.
Vad beträffar ansvar 520-523 Förskolechef så har ansvarsområdet ett
prognostiserat överskott gentemot budget på 130 000 kronor. Överskottet föranleds
av större intäkter i form av förskoleavgifter samt mindre kostnader än budgeterat
för skolmåltider.
Ansvar 542 Garhytteskolan beräknar ett överskott uppgående till 156 000 kronor
gentemot budget beroende på större intäkter än budgeterat från Migrationsverket.
För ansvar 544 Kyrkbacksskolan och Musikskolan prognostiseras i dagsläget ett
underskott på 150 000 kronor mot budget för helåret som till stor del beror på stora
kostnader för sjuklön. Ersättning från Migrationsverket för oktober har ännu inte
rekvirerats.
Gällande ansvar 550 Vuxam beror det förväntade överskottet på högre intäkter från
Arbetsförmedlingen än budgeterat.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar delårsrapport per den 31 oktober 2013
och att resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budget för
år 2013 med 1 462 000 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
- 996
- 819
- 120
- 600
200
400
150
- 1 462

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 83,0 procent, kan noteras per den
31 oktober 2013:
Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Summa

Justerandes sign.

Netto (tkr)
Utfall
2013
3 797
10 153
14 392
10 108
16 355
13 570
4 680
2 203
75 258

Periodbudget
4 122
9 041
13 649
9 868
15 691
13 960
5 166
2 421
73 918

Avvikelse
mot
periodbudget
325
- 1 112
- 743
- 240
- 664
390
486
218
- 1 340

Budget
2013

Utdragsbestyrkande

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

%

76,0
93,2
87,9
85,4
86,9
81,0
75,5
75,8
84,7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

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
740 000 kronor samt individuell behovsprövad öppenvård för barn och ungdom
481 000 kronor. Kostnaderna för försörjningsstöd är 700 000 kronor lägre än
budgeterat. Vidare finns ett överskott gällande alkoholtillstånd med
80 000 kronor.
Det förväntade underskottet 2013 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 har
verkställts.
Ansvarsområde Solgården (440) beräknas generera ett helårsresultat som uppgår
till ett underskott i förhållande till budgeten motsvarande 120 000 kronor. Det
beräknade underskottet föranleds av större personalkostnader än budgeterat.
Underskottet för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) orsakas till
huvuddelen av större personalkostnader än budgeterat, netto överstiger
kostnaderna budget med 708 000 kronor. Övertaligheten i personalstaten
beräknas till 6,64 årsarbetare.
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.
Hem för vård eller boende (HVB) Bergsgården (490) samt övriga kostnader
rörande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar per den
31 oktober 2013 är följande:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ansvar

Socialchef adm
IFO placeringar
IFO adm
490 Ungdomsboende
Summa

2013-11-27

Netto
(tkr)
Utfall
2013

Periodbudget

528
11 022
367
6 033
17 950

612
0
421
4 884
5 917

Avvikelse
mot
periodbudget
84
- 11 022
54
- 1 149
- 12 033

Budget
2013

740
0
510
5 899
7 149

Avvikelse
prognos/
budget
75
0
0
- 1 149
- 1 074

Socialchef administration uppvisar ett beräknar överskott gentemot budget med
75 000 kronor. Detta beror på budgeterade föreningsbidrag med motsvarande
summa vilka inte beräknas nyttjas i år.
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.
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
1 149 000 kronor vilket kan härledas till större personalkostnader än budgeterat.

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 242
Au § 152

Dnr KS 123/2013

Delårsbokslut per den 31 augusti 2013, Bergslagens miljöoch byggnämnd (BMB)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med delårsbokslut per den
31 augusti 2013. Budgetavvikelsen för perioden uppgår till ett underskott med
218 000 kronor och prognosen för helåret 2013 är ett resultat i enlighet med budget.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta rapporten till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2013 för
Bergslagens miljö- och byggnämnd
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 243
Au § 151

Dnr KS 123/2013

Ekonomisk rapport per den 30 september 2013, Bergslagens
miljö- och byggnämnd (BMB)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den
30 september 2013. Budgetavvikelsen för perioden uppgår till ett underskott med
223 000 kronor och prognosen för helåret 2013 är ett resultat i enlighet med budget.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta rapporten till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 244
Au § 153

Dnr KS 040/2012

Ekonomisk rapport per den 30 september 2013, Bergslagens
Kommunalteknik (BKT)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med ekonomisk rapport per
den 30 september 2013. För helåret visar prognosen ett överskott för den
skattefinansierade verksamheten (gata, park, idrotts- och fritidsanläggningar,
skogsförvaltning samt lokal- och miljöservice) med 4 969 000 kronor och ett
underskott för den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och återvinning samt
vatten och avlopp) med 400 000 kronor. Beträffande Ljusnarsbergs kommun är
prognosen 2013 för den skattefinansierade verksamheten ett överskott gentemot
budget med 565 000 kronor och den avgiftsfinansierade verksamheten ett överskott
med 60 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 245

Dnr KS 040/2012

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013, Bergslagens
Kommunalteknik (BKT)
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med ekonomisk rapport per
den 31 oktober 2013. För helåret visar prognosen ett överskott för den
skattefinansierade verksamheten (gata, park, idrotts- och fritidsanläggningar,
skogsförvaltning samt lokal- och miljöservice) med 5 319 000 kronor och ett
underskott för den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och återvinning samt
vatten och avlopp) med 950 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 246
Au § 150

Dnr 037/2013

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013, Bergslagens
överförmyndarnämnd
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den
31 oktober 2013, exklusive den del som rör gode män för ensamkommande barn
och ungdomar samt arvoden till gode män och nämndledamöter, enligt följande:
Utfall
(tkr)
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Periodbudget
(tkr)
929,8
1 034,8
186,6
144,7
1 116,4
1 179,5

AvÅrsFörvikelse budget
brukning,
(kkr)
(tkr)
procent
105,0
1 252,6
74,2
- 41,9
173,7
107,4
63,1
1 426,3
81,8

Utfallet för perioden 1 januari-31 oktober 2013 visar på ett överskott med
63 100 kronor, För helåret beräknas ett resultat i enlighet med budget.

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapproten.
_________
Expediering:
Bergslagens överförmyndarnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 247

Dnr 198/2013

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013,
räddningsnämnden Västerbergslagen
Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per
den 31 oktober 2013. Periodens resultat uppvisar ett underskott gentemot budget
med 106 788 kronor. Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________
Expediering:
Räddningsnämnden Västerbergslagen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 248
Au § 159

Dnr KS 037/2012

Anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 2013
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till anvisningar och tidplan för
kommunens bokslut 2013.

Förslag
Ekonom Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till
anvisningar och tidplan för bokslut 2013.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag
till anvisningar och tidplan för bokslut 2013.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ekonom Sara Jonsson redovisar föreliggande förslag till anvisningar och tidplan för
kommunens bokslut 2013.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Ekonom Sara Jonsson
Ekonom Inger Sundblad
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeén
Personer med ekonomiskt ansvarsområde

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 249

2013-11-27

Dnr KS 317/2012

Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun Anders Ceder (S) har
inkommit med förslag om bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB daterat den
12 november 2013. Tillväxtkassan i Bergslagen AB skall utgöra ett samägt bolag
med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun,
Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Lindesbergs kommun som delägare.
Bolagets syfte är att bolagets kapital i första hand skall lånas ut till små- och nya
företag i Bergslagen. Administrationen kommer att hanteras av Bergslagens
Sparbank AB.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
 Ljusnarsbergs kommun tillsammans emd Inlandsinnovation AB,
Bergslagens Sparbank AB, Storfors, Nora och Lindesbergs kommuner
bildar bolaget Tillväxtkassan i Bergsalgen AB i enlighet med till skrivelsen
av den 12 november 2013 bifogade Ägaravtal avseende Tillväxtkassan i
Bergslagen AB.
 godkänna följande bilagor till Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i
Bergslagen AB
- Aktiebok
- Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank AB
- Investeringspolicy
- Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB
- Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor
 utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen AB
 Ljusnarsbergs kommuns andel 100 kronor finansieras av eget kapital.
-

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att efterfråga en preliminär budget 2014 vilken skall om
möjligt komplettera beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.
_________
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 250
Au § 156

Dnr KS 311/2013

Utredning av Ljusnarsbergs kommuns kostnader för politisk
verksamhet 2008-2012
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 augusti 2013, § 105 uppdra
åt kanslichef Anders Andersson ”… utreda kommunens kostnader för politisk
verksamhet dem fem senaste åren samt vad som ingår i de uppgifter som redovisas
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Statistiska centralbyrån (SCB)
gällande kostnader för politisk verksamhet.” Anledningen till uppdraget var att det i
media förekommit en debatt som angav att kommunens kostnader för politisk
verksamhet skulle vara höga. Det var således av intresse att utreda vad de
redovisade kostnaderna består av.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med utredning daterad den
11 november 2013.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna
utredningen av Ljusnarsbergs kommuns kostnader för politisk verksamhet
2008-2012.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson redovisar utredningen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 251
Au § 161

Dnr KS 285/2013

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den
26 september 2013, § 144 att lämna förlag till ändrad taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens området till respektive kommunfullmäktige i de fyra kommuner
som innehar den gemensamma nämnden.

Förslag
Bergslagens miljö- och byggnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att med
stöd av Miljöbalken kap 27 § 1 anta ändringar i Taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken i enlighet med föreliggande förslag.

Allmänna utskottets förslag
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Bo Wallströmer att inhämta
kompletterande uppgifter som tydliggör ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av
Miljöbalken kap 27 § 1 anta ändringar i Taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken i enlighet med föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 252
Au § 145

Dnr KS 316/2013

Ansökan om förstudie Rundberget/Skomarkarbo,
Naturskyddsföreningen i Örebro län
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att Naturskyddsföreningen i
Örebro län erhållit en donation i form av en fastighet med skog i Rundberget. I
samband med denna donation har Naturskyddsföreningen inkommit med en
muntlig förfrågan om kommunen kan tänka sig att söka bidrag hos Länsstyrelsen i
Örebro län inom Lokala Naturvårdssatsningen, så kallade LONA-bidrag.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppmana Naturskyddsföreningen att inkomma med en
skrivelse till kommunen som klargör vilka behov som finns rörande den donerade
fastigheten samt anger önskemål om att ansökan om bidrag till Länsstyrelsen i
Örebro län skall göras.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Naturskyddsföreningen i Örebro län har inkommit med skrivelse daterad den
31 oktober 2013 av vilken framgår att föreningen erhållit en gård med tillhörande
hus, skog och åkermark i Ljusnarsbergs kommun, fastigheterna Rundberget 6:3,
Rundberget 10:2, Rundberget 14:1 och Skomakarbo 1:20, som gåva. I gåvobrevet
anges att ”Syftet med gåvan är att försäkra sig om att skogen inte ska vara föremål
för kommersiellt skogsbruk. Det innebär att hennes kärlek till skogen kan fortleva
då Naturskyddsföreningen garanterar att skogen ska få finans kvar utan
kalhyggesbruk.”
Naturskyddsföreningen i Örebro län önskar genomföra en förstudie med syftet att
inventera fastigheterna och komma med olika förslag till möjliga förvaltnings- och
skötselformer för framtiden som är i enlighet med gåvobrevet. I enlighet med detta
önskar Naturskyddsföreningen ansökan om LONA-bidrag hos Länsstyrelsen i
Örebro län via Ljusnarsbergs kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunbiolog Ingrid Andrén, Bergslagens
miljö- och byggförvaltning inlämna ansökan till Länsstyrelsen i Örebro län om
LONA-bidrag för en förstudie med syftet att inventera fastigheterna och komma
med olika förslag till möjliga förvaltnings- och skötselformer för framtiden som är
i enlighet med gåvobrevet.
_________
Expediering:
Naturskyddsföreningen i Örebro län
Kommunbiolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 253
Bus § 116

Dnr KS 002/2013

Uppföljning av förskolebeläggning och personalbemanning
inom förskoleverksamheten
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund lämnar rapport per den 15 oktober 2013 om
beläggningen och bemanningen i förskoleverksamheten utifrån beslutade
volymtimmar.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen
för kännedom.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Bildningsutskottet noterar uppföljningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 254
Bus § 110

Dnr KS 320/2013

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013 för
Ljusnarsbergs kommun
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund presenterar Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013
för Ljusnarsbergs kommun. Kvalitetsredovisningen omfattar förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt kommunal vuxenutbildning.

Bildningsutskottets förslag
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna Kvalitetsredovisning
läsåret 2012/2013 för Ljusnarsbergs kommun.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Bildningsutskottet beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 255

2013-11-27

Dnr KS 314/2013

Omprövning av kommunens beslut om bidrag till fristående
skolor, Löa skola
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2013, § 232
godkänna grundbelopp per elev och månad för år 2013 till Löa friskola.
Löa friskola har överklagat kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten
i Karlstad. Förvaltningsrätten i Karlstad har inkommit med meddelande
daterat den 8 november 2013 i vilket de insända handlingarna översänds till
kommunen för handläggning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kvarstå vid sitt beslut vid sammanträde den
23 oktober 2013, § 232.
_________
Expediering:
Löa friskola
Förvaltningsrätten i Karlstad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 256
Bus § 108

Redovisning av Lärarförbundets kommunranking
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar Lärarförbundets kommunranking i form
av förekommande variabler, mätmetoder samt tolkningar av inkomna resultat.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner redovisningen och översänder till kommunstyrelsen
för kännedom.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar Lärarförbundets kommunranking 2013.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 257
Su § 136

Dnr 155/2013

Uppföljning av verksamheten rörande mottagande av
nyanlända invandrare
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 april 2013, § 16 att ingå
överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län gällande mottagande av
maximalt tio nyanmälda invandrare 2013.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 februari 2013, § 58 bland
annat i de fall kommunfullmäktige tog principbeslut om mottagande av nyanlända,
att verksamheten skulle följas upp och denna uppföljning skulle presenteras för
kommunstyrelsen.
Enhetschef Barbro Svensson har inkommit med en uppföljning av verksamheten
rörande mottagning av nyanlända invandrare daterad den 5 november 2013.

Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Enhetschef Barbro Svensson redovisar uppföljningen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.
_________
Expediering:
Enhetschef Barbro Svensson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 258
Su § 137

Dnr KS 313/2013

Eventuell överenskommelse 2014 mellan Ljusnarsbergs
kommun och Länsstyrelsen Örebro län och Migrationsverket
om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Barbro Svensson har inkommit med
skrivelse rörande överenskommelse gällande mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare daterad den 12 november 2013.

Förslag
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Barbro Svensson föreslår
kommunstyrelsen beslutar att kommunen ingår överenskommelse med
Länsstyrelsen i Örebro län och Migrationsverket om mottagande av tio nyanlända
invandrare, där sju av mottaningsplatserna avser anvisade flyktingar och tre
mottaningsplatser för självbosättande flyktingar.

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag
_________
Expediering:
Länsstyrelsen i Örebro län
Migrationsverket
Socialchef Charlotte Dahlbom
Enhetschef Barbro Svensson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 259
Au § 155

Dnr KS 049/2012

Kommunens kostorganisation
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.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

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 vikarierande kostchef Elin Allén inkom med utredning
daterad den 11 september 2013 innehållande alternativa förslag till organisering av
kostverksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 september 2013, § 191 att
utredningen skulle kompletteras med uppgifter rörande aspekterna:
 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 beslutades att efter ovanstående komplettering, kostutredningen inklusive
bilagor i form av Storköksbyrån i Stockholm ABs utredning och Bergslagens
miljö- och byggförvaltnings tillsynsrapporter, skulle sändas på remiss till de
politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.
Kostchef Louise Auer och vikarierande kostchef Elin Allén inkom med
kompletterande uppgifter i handling daterad den 16 oktober 2013. Kostutredningen
inklusive kompletteringar och bilagor utsändes till samtliga politiska partier
representerade i kommunfullmäktige med önskemål om eventuella synpunkter
senast den 1 november 2013. Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Kraftsamling för Ljusnarsberg, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
De Gröna inkom med synpunkter.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Förslag
Kostchef Louise Auer och vikarierande kostchef Elin Allén föreslår i utredningen
av den 11 september 2013, 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.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Remissyttranden på förslaget till ny kostorganisation har inkommit från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna,
Moderata Samlingspartiet och Kraftsamling för Ljusnarsberg.
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
19 november 2013 rörande det fortsatta arbetet med kostorganisationen.
Kostchef Louise Auer föredrar ärendet.

Förslag
Kommunchef Bo Walltrömer föreslår kommunstyrelsen beslutar att utse allmänna
utskottet till styrgrupp vid införande av ny kostorganisation inklusive
ombyggnation samt att styrgruppen, det vill säga allmänna utskottet, utser
nödvändiga projektgrupper för att bedriva verkställandet av ny kostorganisation.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Yrkanden
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
 att kostproduktionen skall centraliseras,
 att nuvarande centralkök byggs om i enlighet med Storköksbyrån i
Stockholm ABs förslag,
 att utse allmänna utskottet till styrgrupp vid införande av ny
kostorganisation inklusive ombyggnation, samt
 att styrgruppen, det vill säga allmänna utskottet, utser nödvändiga
projektgrupper för att bedriva verkställandet av ny kostorganisation.
Hans Hedborg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om en kostorganisation
med två tillagningskök, ett tillagningskök vid Kyrkbacksskolan som tillagar mat
till förskola, förskoleklass och grundskola samt ett tillagningskök vid
äldreboendet Treskillingen, nuvarande centralköket, som tillagar mat till
äldreomsorgen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons förslag och
Hans Hedborgs yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Ewa-Leena Johanssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 att kostproduktionen skall centraliseras,
 att nuvarande centralkök byggs om i enlighet med Storköksbyrån i
Stockholm ABs förslag,
 att utse allmänna utskottet till styrgrupp vid införande av ny
kostorganisation inklusive ombyggnation, samt
 att styrgruppen, det vill säga allmänna utskottet, utser nödvändiga
projektgrupper för att bedriva verkställandet av ny kostorganisation.
_________
Expediering:
Kostchef Louise Auer
Vikarierande kostchef Elin Allén
Kommunchef Bo Wallströmer
Bildningschef Anders Nordlund
Socialchef Charlotte Dahlbom
Fastighetschef Christer Göransson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 260
Bus § 113

Dnr KS 308/2013

Ansökan om bidrag, Kulturglimtar
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Ansökan daterad den 5 november 2013 har inkommit från Kulturglimtar. Ansökan
avser ekonomiska medel för genomförande av ”Kulturglimtar – en kulturrunda i
Ljusnarsberg med omnejd” den 28-29 juni 2014. Ansökan avser 45 000 kronor.

Bildningsutskottets beslut
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bidra med 25 000 kronor till Kulturglimtar 2014. Vidare
beslutas uppdra åt bildningschef Anders Nordlund diskutera med arrangörerna av
Kulturglimtar huruvida kommunen kan bidra på annat vis än genom ekonomiskt
bidrag.
_________
Expediering:
Kulturglimtar
Bildningschef Anders Nordlund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 261
Au § 160

Dnr KS 321/2013

Inköp av banbehandlingsmaskin till bowlinghallen
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Näringslivschef Tomas Larsson redovisar för utvecklingen gällande eventuellt
inköp av begagnad banbehandlingsmaskin till bowlinghallen från Ludvika
kommun.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med skrivelse daterad den
19 november 2013. I skrivelsen anges bland annat att nuvarande
banbehandlingsmaskin inte har kapacitet att möta de krav som tävlingsspel innebär.
Ludvika kommun är fortfarande intresserade av att försälja sin banbehandlingsmaskin.
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Förslag
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
denne att komma överens med Ludvika kommun om inköp av deras begagnade
banbehandlingsmaskin samt att sälja kommunen nuvarande maskin, Medel till
inköp av behandlingsmaskin skall tas från ansvar 101 Kommunchef, Verksamhet
34050 Bowlinghall.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att uppdra
åt kommunchef Bo Wallströmer att nogsamt följa utvecklingen i ärendet.
_________
Näringslivschef Tomas Larsson
Kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 262
Su § 132

Dnr KS 312/2013

Förslag gällande städinsats till äldre med hemtjänst, så
kallad hemstäd
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 februari 2013, § 52 att
kommunen skulle inleda ett projekt tillsammans med Samhall AB innebärande att
de senare under perioden mars-december 2013 utförde städning inom kommunens
hemtjänst. Vidare beslutades att projektet skulle utvärderas under hösten 2013
varefter det skulle övervägas om städningen inom hemtjänsten fortsatt skulle
genomföras av extern utförare. Kommunstyrelsens beslut togs under förutsättning
att personalkostnader, inbegripet vikariekostnader, inom enheten
hemtjänst/Treskillingen minskade motsvarande kostnaden för projektets
genomförande samt med förtydligandet att kostnaden för projektet skulle
finansieras inom den ekonomiska budgetram som beslutats för sociala utskottets
verksamheter 2013.
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den
11 oktober 2013 rörande städinsats till äldre med hemtjänst, så kallad hemstäd.

Förslag
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fortsätta
arbetet med upphandling av insatsen städning inom hemtjänsten med avsikten att
ingå ett avtal omfattande två år med möjligheten till förlängning med ett plus ett år.
Vidare föreslås upphandlingen villkoras av att anbudsgivaren erbjuder
funktionshindrade arbete.
Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att projekttiden med Samhall AB
gällande städinsats till äldre inom hemtjänsten förlängs med tre månader för att
genomföra den föreslagna upphandlingen.

Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag gällande städinsats för äldre inom
hemtjänsten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 263
Au § 162
Bus § 114
Su § 139

Dnr KS 305/2013

Sammanträdestider 2014
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
5 november 2013 rörande sammanträdestider 2014.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen beslutar om
sammanträdestider 2014 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet
och kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag.
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
5 november 2013 rörande sammanträdestider 2014.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen beslutar om
sammanträdestider 2014 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet
och kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag.
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet har inget att erinra mot förslaget till sammanträdestider för
2014.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Sociala utskottet
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
5 november 2013 rörande sammanträdestider 2014.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen beslutar om
sammanträdestider 2014 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet
och kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag.
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag.

Sociala utskottets beslut
Sociala utskottet har inget att erinra mot förslaget till sammanträdestider för 2014.

Kommunstyrelsen

Förslag
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar föreliggande förslag
till sammanträdestider 2014 med följande ändringar:
 Allmänna utskottets sammanträde den 13 augusti flyttas till den 20 augusti.
 Bildningsutskottets sammanträde den 12 augusti flyttas till den 19 augusti.
 Sociala utskottets sammanträde den 14 augusti flyttas till den 21 augusti.
 Kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti flyttas till den 3 september.
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
sammanträden i fullmäktige 2014 enligt föreliggande förslag med ändring av att
kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 17 april flyttas till
onsdagen den 16 april.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande fröslag till sammanträdestider 2014
för allmänna utskottet, bildningsutskottet, sociala utskottet och kommunstyrelsen
med följande ändringar:
 Allmänna utskottets sammanträde den 13 augusti flyttas till den 20 augusti.
 Bildningsutskottets sammanträde den 12 augusti flyttas till den 19 augusti.
 Sociala utskottets sammanträde den 14 augusti flyttas till den 21 augusti.
 Kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti flyttas till den 3 september.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till
sammanträdestider för fullmäktige 2014 med följande ändring:
 Kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 17 april flyttas till
onsdagen den 16 april.
_________
Expediering:
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 264

2013-11-27

Dnr KS 311/2013

Förfrågan angående köp av fastigheten Fasegården 11
Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit från XXXXXX om att få köpa kommunens fastighet
Fasegården 11.
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med skrivelse daterad den
6 november 2013 rörande förfrågan. I skrivelsen anges tre förslag till försäljning av
fastigheten:
1. XXXXX XX köper hela fastigheten Fasegården 11 och servitut
bildas till förmån för Getporsen 1 om nyttjande av befintlig
parkering inklusive motorvärmaruttag.
2. XXXXXXX köper hela fastigheten Fasegården 11 och kommunen
bryter strömmen till motorvärmaruttagen.
3. XXXXXXX köper del av fastigheten Fasegården 11 exklusive
parkering med motorvärmaruttag.

Förslag
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja hela
fastigheten Fasegården 11 till XXXXXXX och servitut bildas till förmån
för Getporsen 1 om nyttjande av befintlig parkering inklusive motorvärmaruttag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kostnaden för förvärvet av
fastigheten Fasegården 11 skall följa av kommunstyrelsen beslutat pris vid
försäljning av kommunal mark.
_________
Expediering:
XXXXXXX
Inköpare Britt- Marie Cassel

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 265

2013-11-27

Dnr KS 310/2013

Förfrågan om köp av del av fastigheten Bångbro 4:2
Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit från XXXXXXX om köp av en del av kommunens
fastighet Bångbro 4:2.
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med skrivelse daterad den
6 november 2013 rörande förfrågan. I skrivelsen anges att fastigheten
Bångbro 4:2 består av fyra delar varav en del utgör industriområde vid
Dalskogen i Bångbro. Denna del kan enligt Lantmäteriet styckas av för att
få en egen fastighetsbeteckning. Görs detta kommer dock den del som
önskas köpa och övriga delar av fastigheten ha samma fastighetsbeteckning,
varför detta inte anses vara lämpligt.

Förslag
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om
köp av del av fastigheten Bångbro 4:2 men erbjuda XXXXXXX att arrendera den
aktuella delen av fastigheten Bångbro 4:2.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
XXXXXXX
Inköpare Britt- Marie Cassel

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 266
Au § 163

Dnr KS 159/2013

Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande
beslut i kommunstyrelsen
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning och
uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 2008-2013 per den 5 november 2013.

Förslag
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den
19 november 2013 bilagd redovisningen, kommunstyrelsen godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 267
Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2013-10-01–2013-10-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2013-10-01–2013-10-31.
Anmälan av beslut den 25 november 2013 gällande amortering av lån hos
Kommuninvest uppgående till 2 687 940 kronor.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens
ordförande Ewa-Leena Johansson (S).
Anmälan av beslut den 25 november 2013 gällande köp av råvaruobligation
med emittent Handelsbanken, 10 000 000 kronor med 100 procent
kapitalskydd, löptid fem år och utan courtage.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens
ordförande Ewa-Leena Johansson (S).
Anmälan av beslut den 14 oktober 2013 gällande försäljning av Stiboobligation
med emittent Barclays, nominellt 9 300 000 kronor, försäljningspris
8 974 500 kronor.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens
ordförande Ewa-Leena Johansson (S).
Anmälan av beslut den 15 oktober 2013 gällande köp av aktieindexbligation
Europa med emittent Handelsbanken, 10 000 000 kronor med 103,3 procent
kapitalskydd innebär vid oförändrad eller negativ utveckling återbetalas
10 330 000 kronor, löptid fem år och utan courtage.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 268
Delgivningar
Diarienummer
Ks 257/2013

Avsändare
Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO)

Ämne
Beslut – ärendet avslutas (Anmälan från
närstående - vården och omsorgen om enskild
på Solgården (IVOs dnr:8.2-2999/2013)

KS-post

Länsstyrelsen Örebro län

Information: Ny rapport – Hållbarhet i sikte
2013

KS-post

Regionförbundet Örebro

Mötesdatum 2014

KS-post

Opera på Skäret

Tack för finansiellt stöd

KS-post

Regionförbundet

Mötesdatum 2014

KS-post

Bergslagens
Kommunalteknik

Sammanträdesprotokoll 2013-.10-18

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:54 Rekommendation om
kommunala energikrav på flerbostadshus vid
försäljning av kommunal mark

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:55 Överenskommelse om
Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension
(AKAP-KL) m. m.

Kansli, e-post

Arbetsmarknadsdepartementet

”Inspiration för Integration” 2013-12-03

Kansli, e-post

Regionförbundet Örebro

Nyhetsbrev v.46 Entreprenörskap och
innovation lyfter näringslivet

Kansli, e-post

Länsstyrelsen Örebro län

Inbjudan till After work 25 november om
Kompetensförsörjning på nya sätt - Möt Atlas
Copco, Futurum, Posten och Karlskoga
hyresbostäder

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Inbjudan - Trafiksäkra staden Utbildningsdagar den 3-4 december 2013 i
Sundsvall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Diarienummer
Kansli, e-post

Avsändare
Socialstyrelsen

Ämne
Nyhetsbrev: Små kommuner saknar ofta
juridisk kompetens om ekonomiskt bistånd

Kansli, e-post

Regionförbundet Örebro

Kompetensdag 2013 2013-12-18

Kansli, e-post

Fordonskomponentgruppen

Inbjudan till näringspolitisk träff för Örebro
och Värmlands län med FKG –
Fordonskomponentgruppen måndag
2 december (OBS! NYTT DATUM!) i
Örebro

Kansli, e-post

Örebro läns
bildningsförbund

Inbjudan: Studieförbunden - en mötesplats för
det livslånga lärandet" Torsdagen den
28 november 2013 klockan 9.00–13.00

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

"Behöver styrning och ansvarsförhållanden i
kommuner och landsting stramas upp?” den
20 november 2013 i Göteborg

Kansli, e-post

Migrationsverket

Anvisning av kommun att ta emot
ensamkommande barn.

Kansli, e-post

Länsstyrelsen Örebro län

Sfi utredningen i sammanfattning och
inbjudan 11 december 2013.

Kansli, e-post

Sveriges Kommun och
Landsting

Vi erbjuder ett nytt seminarietillfälle
"Utveckla lekmannarevisionen" 28 januari
2014 i Stockholm

Kansli, e-post

Socialstyrelsen

Publicering av: ”Samverka för barns bästa –
en vägledning om barns behov av insatser
från flera aktörer”.

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:52 Implementering av EU:s
patientrörlighetsdirektiv

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting samt Pacta

Cirkulär 13:57 Pensionsnämndens beslut om
omräkning av pensionsbehållning och
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA
samt omräkning av förmånsbestämda
pensioner enligt PFA och KAP-KL under år
2014

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Diarienummer
Kansli, e-post

Avsändare
Regionförbundet Örebro

Ämne
Jämställd regional tillväxt - Boka dagen!
Torsdagen den 13 februari 2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:56 Nytt normalavtal med
SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal verksamhet

Kansli, e-post

Regeringskansliet

Inspiration för Integration - En heldag med
goda exempel och nätverksbyggande, 3
december 2013

Kansli e-post

Strålskyddsstiftelsen

Informationsbroschyr

Kansli e-post

Folkhälsomyndigheten

Ny folkhälsomyndighet 1 januari 2014

Kansli-e-post

Bergslagens Miljö- och
Byggnadsförvaltning

Förfrågan om deltagande i 10-års jubileum

Kansli, e-post

Arbetsförmedlingen och
migrationsverket

Informations- och prognosbrev november
2013

KS-post

Föreningen för Psykiatriskt
samarbete

Medlemsblad nr 5, vintern 2013-2014 samt
inbetalningskort för medlemskap

Kansli e-post

Regionförbundet Örebro

Inbjudan regional kompetensdag 18 december
2013

Kansli e-post

Länsstyrelsen Örebro län

Dokumentation från strategidagen om länets
arbete med ensamkommande barn 9 oktober
2013

Kansli e-post

Socialstyrelsen

Information om att det går nu att ansöka om
statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 (dnr
42284/2013)

Kansli e-post

Sveriges kommuner och
landsting

Samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin m.fl

Kansli e-post

Sveriges kommuner och
landsting

Cirkulär 13:58 Hyreshöjning fr.o.m.
2014-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI

Kansli e-post

Nora kommun

KS2011-293-16 - Verksamhetsrapportering
2013 i enlighet med avtal om samverkan för
lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer
Kansli

2013-11-27

Avsändare
Bergslagens
Överförmyndarnämnd

Ämne
Sammanträdesprotokoll 2013-11-06

Kansli

Bergslagens
Överförmyndarnämnd

Ön § 26 Ekonomisk rapport

Kansli

Bergslagens
Överförmyndarnämnd

Ön § 27 Nulägesrapport

Kansli

Bergslagens
Överförmyndarnämnd

Ön § 28 Sammanträdestider 2014

Kansli

Bergslagens
Överförmyndarnämnd

Ön § 29 Budget 2014

Kansli

IOGT-NTO

Raka besked – om kommunernas stöd till barn
som växer upp i familjer med missbruk

Kansli

IOGT-NTO

Med rätt att vara barn – Ett studiematerial
från IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis

Ekonomiavd.

Ljusnarsbergs
kommun/BKT

Startrapport: Belysning Skäret

Kansli, e-post

Djäkens
samfällighetsförening

Protokoll från styrelsesammanträde den
23 oktober 2013

Bergskraft

Minnesanteckningar Bergskrafts styrgrupp
23 september 2013

Kansli, e-post

Länsstyrelsen Örebro län

Kortversion av Örebro län energi- och
klimatprogram

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Samhällsmätning i förändring.

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 269
Fråga angående välkomsthälsning till nyinflyttade i
kommunen, Ronnie Edvardsson (MP)
Ärendebeskrivning
Ronnie Edvardsson (Mp) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka
följande fråga: Är det möjligt att kommunen tillsammans med det lokala
näringslivet sänder en välkomsthälsning till nyinflyttade i kommunen?
Ordförande Ewa-Leena Johansson svarar att förslaget om kommunal
välkomsthälsning från kommunen tillsammans med det lokala näringslivet och
lokala föreningslivet har tidigare diskuterats men det fanns då inget intresse från
det lokala näringslivet och lokala föreningslivet. Dock har kommunen skickat
information till nyinflyttade i kommunen, vilket skett av Kopparbergs Turistbyrå i
samarbete med kommunen. Detta utskick har dock upphört det senaste halvåret av
oklara anledningar. Den aktuella frågan skall föras vidare till det lokala
näringslivet och lokala föreningslivet vid kommunens kontakter med dessa.
Vidare skall den tidigare informationen från kommunen till nyinflyttade
återupptas.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Ks § 270
Kommunchefen informerar
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att anställningsintervjuer
angående socialchefstjänsten beräknas genomföras vecka 49 och att öppet
hus kommer att hållas i Kommunhuset onsdagen den 4 december 2013
klockan 17.00-19.00.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2013-11-27

Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde
onsdagen den 27 november 2013

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare, §§ 241-270
Anders Andersson, sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef
Anders Nordlund, bildningschef, §§ 241-261
Charlotte Dahlbom, socialchef, §§ 239-259
Sara Jonsson, ekonom, §§ 241-248
Barbro Svensson, enhetschef, §§ 257-258
Louise Auer, kostchef, § 259
Elin Allén, vikarierande kostchef, § 259

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

49 (49)

