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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 1
Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt Föräldrabalken kap 6 § 8 a,
Ärendebeskrivning
Sekretess

_________
Expediering:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 2
Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt Föräldrabalken kap 6 § 8 a,
Ärendebeskrivning
Sekretess

_________
Expediering:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 3
Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt Föräldrabalken kap 6 § 8 a,
Ärendebeskrivning
Sekretess

_________
Expediering:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 4
Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt Föräldrabalken kap 6 § 8 a,
Ärendebeskrivning
Sekretess

_________
Expediering:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 5

2014-01-29

Dnr KS 085/2013

Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt den aktuella ekonomiska
situationen i kommunen. För 2013 beräknas ett resultat i from av ett överskott med
cirka 18 miljoner kronor, varav sociala utskottet genererar ett underskott med cirka
två miljoner kronor och bildningsutskottet ett överskott med cirka 160 000 kronor.
I dagsläget har kommunen cirka 36 miljoner kronor i likvida medel samt cirka
30 miljoner kronor placerade i värdepapper.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 6
Su § 144

Dnr KS 252/2013

Nytt mål för äldreomsorgen i Övergripande strategier och
budget 2014 och plan för 2015-2016 (ÖSB 2014)
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 november 2013, § 80 anta
Övergripande strategier och budget 2014 och plan för 2015 och 2016. Detta beslut
innebar bland annat att kommunfullmäktige gav sociala utskottet i uppdrag att
utreda och till kommunfullmäktige i början av 2014, föreslå mål som ersätter
nuvarande målet rörande utskrivningsklara från sjukhuset.
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till nytt mål för ÖSB
2014.

Förslag
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande mål inom äldreomsorgen i ÖSB 2014:
 Delaktighet och inflytande: Den enskilde skall uppleva att vi tar hänsyn till
åsikter och önskemål om hur vården skall utföras. Målvärdet skall vara
80 procent.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att målresultatet särredovisas mellan
särskilt boende och hemtjänst. Slutligen föreslås beslutas att samma särredovisning
sker beträffande andra målet inom äldreomsorgen i ÖSB 2014, andelen nöjda
brukare enligt nöjd-kund-index skall öka med målvärdet 90 procent.

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till nytt
mål i ÖSB 2014.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 7
Au § 3

Dnr KS 049/2012

Information om finansiering av ombyggnation av
centralköket
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 november 2013, § 80 i
samband med antagande av Övergripande strategier och budget 2014 och plan för
2015-2016 (ÖSB 2014), anslå 16,5 miljoner kronor för renovering inom
kostorganisationen.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 november 2013, § 259 att
kostproduktionen skulle centraliseras och nuvarande centralkök skulle byggas om
enligt förslag från Storköksbyrån i Stockholm AB.
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
8 januari 2014 rörande finansieringen av ombyggnationen av centralköket. I
skrivelsen anges att berörd fastighet ägs av Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder (RKHRFLÄ) och av denna
anledning är det lämpligast att föreningen utgör byggherre och finansieringen av
ombyggnationen sker genom utlåning från kommunen av erforderligt kapital till
föreningen. Kommunen bör låna upp motsvarande belopp som utlånas till
föreningen. Kommunens ökade räntekostnader faktureras föreningen och
föreningen täcker dessa kostnader genom motsvarande höjning av hyran för
centralköket.

Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att nyupplåning skall göras med högst
16,5 miljoner kronor.
Vidare föreslås att de finansiella målen i ÖSB 2014 justeras enligt följande:
 Investeringsnivån i kommunen skall uppgå till högst 6,2 miljoner kronor år
2014.
 Den samlade skuldbördan tillsammans med borgens- och
ansvarsförbindelser inklusive pensionsförpliktelser skall minskas till
82 500 kronor per invånare år 2018. För 2014 innebär det att skuldbördan
skall minska med minst 7-7,5 miljoner kronor exklusive nyupplåning
(16,5 miljoner kronor).
Slutligen föreslås beslutas uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer genomföra
nyupplåningen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Allmänna utskottets beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att utifrån kommunens likvida situation,
övervägs att finansieringen av ombyggnationen av centralköket sker med
kommunala medel utan upplåning. Därmed skulle förslaget i skrivelsen daterad den
8 januari 2014 avslås.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 8
Au § 15

Dnr KS 355/2013

Information, Budget 2014 – Verksamhetsplan 2015-2016,
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med
Budget 2014 – Verksamhetsplan 2015-2016.

Allmänna utskottets beslut
Uppmana BKT rätta till felaktigheter i handlingen, exempelvis överensstämmer
inte handlingen med vad som kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
beslutade vid sammanträde den 21 november 2013, § 80.
Vidare beslutas hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallström informerar att efter kontakte med BKT, har det
framkommit att de är medvetna om att budgeten för 2014 inte överensstämmer med
kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2013, § 80 och rättelse kommer at
göras.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 9
Au § 5

Dnr KS 009/2014

Ansökan om kommunal finansiering av anslutning till
kommunalt vatten- och avloppsnät, Opera på Skäret
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Sten Niclasson, Opera på Skäret har inkommit med ansökan daterad den
8 juni 2010 om kommunal finansiering av anslutning av anläggningen vid Skäret
till kommunalt avlopp. Ansökan avser 150 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet uppdrar åt kommunchef Bo Wallströmer kontakta Opera på
Skäret för kompletterande uppgifter samt att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att det kvarstår ett antal oklarheter
gällande ansökan.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till allmänna utskottet för vidare utredning
av ärendet.
_________
Expediering:
Opera på Skäret
Kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks 10
Au § 2

Dnr KS

Kommunens politiska organisation
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 27 november 2013 anta Konstitutionsutskottets
betänkande 2013/14:KU7 Vital kommunal demokrati. Detta innebär bland annat att
minsta antalet fullmäktigeledamöter sänks från 31 till 21 ledamöter i kommuner
med 8 000 eller färre röstberättigade invånare. I kommuner med över 8 000 till och
med 16 000 röstberättigade invånare skall antalet ledamöter i fullmäktige vara
minst 31.
Enligt Kommunallagen kap 5 § 3 gäller i de fall kommunfullmäktige beslutar om
ändrat antal ledamöter i fullmäktige, att detta kan tillämpas först när val av
fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Kommunfullmäktige måste besluta
om ändrat antal ledamöter före utgången av februari månad valåret.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen diskuterar en eventuell förändrad politisk organisation i
kommunen.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter i kommunfullmäktige skall
minskas till mandatperioden 2014-2018.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter i
kommunfullmäktige skall minskas till mandatperioden 2014-2018.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 11
Su § 14

Dnr KS 297/2013

Rapport, Äldres hälsa En kartläggning av hälsofrämjande
arbete för ett hälsosamt åldrande i Hällefors, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Nora kommuner
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Folkhälsoutvecklare Natasha Anderberg har inkommit med rapporten ”Äldres hälsa
En kartläggning av hälsofrämjande arbete för ett hälsosamt åldrande i Hällefors,
Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner”.

Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet kommunstyrelsen notera rapporten.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Folkhälsoutvecklare Natasha Anderberg, Folkhälsa i norra Örebro län, redovisar
rapporten ”Äldres hälsa En kartläggning av hälsofrämjande arbete för ett hälsosamt
åldrande i Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner”.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt sociala utskottet revidera föreliggande tidplan
för arbetet med Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun år 2015-2018.
Revideringen skall medföra att remisstiden förlängs till och med den
28 februari 2014.
Vidare beslutar kommunstyrelsen godkänna redovisningen.
_________
Expediering:
Sociala utskottet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 12

2014-01-29

Dnr KS 032/2014

Strategi för att stärka barns rättigheter i Ljusnarsbergs
kommun
Ärendebeskrivning
Projektledare barn och unga Sara Gustavsson, Folkhälsa i norra Örebro län har
inkommit med förslag till strategi för att stärka barns rättigheter i Ljusnarsbergs
kommun. Syftet med strategin är att fördjupa implementeringen av kommunens
arbete med Förenta Nationernas barnkonvention.

Förslag
Projektledare barn och unga Sara Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunen skall arbeta utifrån Förenta Nationernas konvention om barnets
rättigheter och nationell ungdomspolitik. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunkansliet att utarbeta en handlingsplan för arbetet utifrån
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och följa upp
implementeringen i kommunen samt i samband med detta genomföra en översyn av
det ungdomspolitiska programmet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall arbeta utifrån Förenta Nationernas
konvention om barnets rättigheter och nationell ungdomspolitik. Vidare beslutas att
uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att utarbeta en handlingsplan för arbetet
utifrån Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och följa upp
implementeringen i kommunen samt i samband med detta genomföra en översyn av
det ungdomspolitiska programmet.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 13
Au § 8

Gemensam skrivelse rörande flyktingmottagande etc
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
I samband med träff med gruppledare för politiska partier representerade i
kommunfullmäktige den 10 december 2013, diskuterades en gemensam skrivelse
till migrationsminister Tobias Billström gällande Sveriges konkreta mottagande av
flyktingar och invandrare.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet uppdrar åt kanslichef Anders Andersson upprätta ett förslag till
gemensam skrivelse. Förslaget skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde
den 29 januari 2014.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson och kommunchef Bo Wallströmer presenterar en
skrivelse i form av ett arbetsmaterial.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kanslichef Anders Andersson och
kommunchef Bo Wallströmer utarbeta en skrivelse utifrån befintligt arbetsmaterial
och vad som framkommit vid dagens diskussion i kommunstyrelsen.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Kanslichef Anders Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 14

2014-01-29

Dnr KS 252/2013

Internbudget 2014
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer presenterar förslag till internbudget för 2014 daterad
den 23 januari 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till internbudget får 2014.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Ekonom Sara Jonsson
Bildningschef Anders Nordlund
Tillförordnad socialchef Nan Carlsson
Kanslichef Anders Andersson
Fastighetschef Christer Göransson
Näringslivschef Tomas Larsson
Kostchef Louise Auer
Tillförordnad kostchef Elin Allén
Enhetschef Margareta Emnegard
Enhetschef Lena Sköld
Enhetschef Eva Palm
Enhetschef Yvonne Andersson
Enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson
Enhetschef och medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson
Enhetschef Barbro Svensson
Rektor Ewa Wikström
Rektor Kent Liljendahl
Rektor och förskolechef Shanti Antonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 15
Bus § 5

Dnr KS 035/2014

Bidrag till fristående skolor 2014
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen kap 8 § 21, kap 9 § 19, kap 14 § 15 och kap 10 § 37 skall
hemkommunen lämna bidrag till huvudman för barn och elev i huvudmannens
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bidraget består av ett
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas varje år före
kalenderårets början.
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 8 januari 2014 med
förslag till beslut om ersättning till fristående skolor år 2014.

Förslag
Ekonom Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen fastställa grundbeloppen till
fristående skolor för 2014 enligt föreliggande förslag.

Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 16
Bus § 8

Dnr KS 035/2014

Interkommunal ersättning 2014
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen kap 8 § 17, kap 9 § 16, kap 14 § 14 och kap 10 § 34 skall
hemkommunen lämna ersättning till annan kommun för varje barns och elevs
utbildning vid förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola som bedrivs av
annan kommun, så kallad interkommunal ersättning. Bidraget består av ett
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas varje år före
kalenderårets början.
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 8 januari 2014 med
förslag till beslut om interkommunal ersättning år 2014.

Förslag
Ekonom Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen fastställa grundbeloppen
interkommunal ersättning för 2014 enligt föreliggande förslag.

Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 17
Bus § 6

Dnr KS 033/2014

Bidrag till Löa friskola 2014
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen kap 8 § 21, kap 9 § 19, kap 14 § 15 och kap 10 § 37 skall
hemkommunen lämna bidrag till huvudman för barn och elev vid huvudmannens
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bidraget består av ett
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas varje år före
kalenderårets början.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
8 januari 2014 med förslag till beslut om ersättning till Löa friskola år 2014.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår bildningsutskottet föreslå
kommunfullmäktige besluta att utbetala ersättning till Löa friskola 2014 enligt
tidigare beslut om ersättning till fristående skolor år 2014.

Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________
Expediering:
Löa friskola + besvärshänvisning
Bildningschef Anders Nordlund
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 18
Bus § 7

Dnr KS 034/2014

Bidrag till Engelska skolan 2014
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen kap 8 § 21, kap 9 § 19, kap 14 § 15 och kap 10 § 37 skall
hemkommunen lämna bidrag till huvudman för barn och elev vid huvudmannens
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bidraget består av ett
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas varje år före
kalenderårets början.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
8 januari 2014 med förslag till beslut om ersättning till Engelska skolan år 2014.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår bildningsutskottet föreslå
kommunfullmäktige besluta att utbetala ersättning till Engelska skolan 2014 enligt
tidigare beslut om ersättning till fristående skolor år 2014.

Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________
Expediering:
Engelska skolan + besvärshänvisning
Bildningschef Anders Nordlund
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 19
Au § 6

Dnr KS 350/2013

Förbundsordning från och med den 1 mars 2014,
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med förslag till
förbundsordning från och med den 1 mars 2014.

Allmänna utskottets beslut
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar föreliggande förslag till förbundsordning
för BKT.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till
förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik (BKT).
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22 (45)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 20

2014-01-29

Dnr KS 007/2012

Förlängning av giltighetstid till och med 2014 för nuvarande
avfallsplan
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna i Miljöbalken kapitel 15 skall det finnas en avfallsplan för
varje kommun. Innehåller i planen regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om
innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med
renhållningsföreskrifterna renhållningsordningen i kommunen.
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har en avfallsplan som avser perioden 20092013. En utredning har hösten 2012 pressenterat ett betänkande vilken innehöll
förslag till ett förändringar och en proposition beräknas inväntas med anledning av
utredningsbetänkandet.

Förslag
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 15 november 2013, § 100
föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden
för nuvarande avfallsplan med ett år, det vill säga till och med den
31 december 2014.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan
till och med den 31 december 2014.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23 (45)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 21

2014-01-29

Dnr KS 323/2013

Revidering av ABVA, Allmänna bestämmelser för vatten- och
avloppsanläggningar
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har under 2013 reviderat gällande Allmänna
bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) för Hällefors,
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

Förslag
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 15 november 2013, § 104
föreslå respektive medlemskommun anta föreliggande förslag till Allmänna
bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till Allmänna
bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24 (45)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 22

2014-01-29

Dnr KS 323/2013

Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra
verksamheter
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har under 2013 utarbetat ett fristående
kompletterande dokument, Kriterier för spillvatten från industrier och andra
verksamheter, till Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar
(ABVA) för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

Förslag
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 17 januari 2014, § 1 föreslå
respektive medlemskommuns fullmäktige anta föreliggande förslag till Kriterier för
spillvatten från industrier och andra verksamheter

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag Kriterier till för
spillvatten från industrier och andra verksamheter
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 24
Su § 151

Dnr KS 324/2013

Handlingsplan, hot och våld i nära relationer
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med förslag till handlingsplan gällande hot
och våld i nära relationer inom kommunen.
Brottsförebyggande rådet skall ta del av förslaget till handlingsplan vid deras
närmaste möte.

Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till
handlingsplan för hot och våld i nära relationer.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. Vidare önskar
kommunstyrelsen påtala vikten av förebyggande arbete vad gäller hot och våld i
nära relationer.
_________
Expediering:
Enhetschef Nan Carlsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26 (45)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 25
Au § 4

Dnr KS 333/2013

Remissvar, Örebro läns digitala agenda 2014-2020,
Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro
läns landsting och kommunerna i Örebro län
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting har
inkommit med förslag till regional digital agenda för Örebro län 2014-2020.
Syftet med den digitala agendan är att det skall finnas tydliga och gemensamma
mål som bidrar till att berörda aktörer, med hjälp av IT, uppfyller målen i nationella
och regionala styrdokument. Den digitala agendan skall även ge vägledning och
vara ett stöd till Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro läns
landsting och kommunerna i Örebro län för att prioritera, planera och genomföra
e-utvecklingsinsatser under perioden 2014-2020.
Remissvar skall vara Länsstyrelsen i Örebro län tillhanda senast den
31 januari 2013.
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 4 december 2013, § 176 uppdra
åt näringslivschef Tomas Larsson att upprätta ett förslag till remissvar.
Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till remissvar daterat den
8 januari 2014.

Förslag
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande
förslag till remissvar.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissvar.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar innebörden av digital agenda samt
föreliggande förslag till remissvar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Länsstyrelsen i Örebro län + handling
Regionförbundet Örebro + handling
Örebro läns landsting + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 (45)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 26
Su § 2

Dnr KS 322/2013

Förstärkt handläggning inom individ- och familjeomsorgen,
barn och unga
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Nan Carlsson inkom med äskande
daterat den 17 april 2013 om förstärkt handläggarresurs inom individ- och
familjeomsorgen. Äskandet föranleddes av kommunens överenskommelse med
Migrationsverket om mottagande av barn och ungdomar med uppehållstillstånd och
som söker asyl. Handläggartjänsten skulle huvudsakligen omfatta rekrytering av
familjehem och följa upp barn och ungdomar som placerats i familjehem eller på
institution.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 maj 2013, § 136 att anställa
en handläggare inom individ- och familjeomsorgen, avdelning barn och ungdom
under sex månader till en kostnad av 225 000 kronor Finansiering av
handläggartjänsten skulle ske genom ersättning från Migrationsverket.
Enhetschef Nan Carlsson inkom med skrivelse daterad den 2 november 2013
rörande förstärkt handläggningsresurs inom individ- och familjeomsorgen,
avdelning barn och ungdom. I skrivelsen angavs att behovet kvarstår vad gäller
förstärkning av 1,0 årsarbetare handläggare.
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 5 december 2013, § 145 uppdra åt
enhetschef Nan Carlsson utreda arbetssituationen inom individ- och familjeomsorgen samt att utredningen presenteras vid dagens sammanträde.
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med utredning daterad den 8 januari 2014.

Förslag
Enhetschef Nan Carlsson föreslår kommunstyrelsen beslutar om förstärkning med
1,0 årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen, avdelning barn och ungdom
samt att denna förstärkning finansieras av ersättning kommunen erhåller från
Migrationsverket.

Sociala utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Tillförordand socialchef Nan Carlsson föredrar ärendet.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta om
förstärkning med 1,0 årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen, avdelning
barn och ungdom under tolv månader, varefter utredning skall göras huruvida
fortsatt behov av förstärkning föreligger. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta
att förstärkningen skall finansieras av den ersättning kommunen erhåller från
Migrationsverket.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag.
_________
Expediering:
Tillförordnad socialchef Nan Carlsson
Personalsekreterare Ann-Sofie Söderberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30 (45)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 27
Su § 20

Dnr KS

Information, minnesanteckningar från informationsträff
med Länsstyrelsen i Örebro län och Migrationsverket
Ärendebeskrivning
Sociala utskottet beslutade vid sammanträd den 16 januari 2014, § 20 att
kommunstyrelsen skulle informeras om de minnesanteckningar som upprättades i
samband med möte med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Örebro län med flera
den 9 december 2013.
Enhetschef Barbro Svensson redovisar minnesanteckningarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31 (45)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 28
Bus § 16

Dnr KS 012/2014

Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige (SKY)
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Andres Nordlund har inkommit med skrivelse rörande
Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige (SKY). I skrivelsen anges att SKY instiftades
den 28 augusti 2001 med, enligt stiftelseurkunden, syftet att ”främja näringslivsanknuten utveckling och genomförande av kvalificerade yrkesutbildningar
inledningsvis inom ämnena telekom-, datakom-, media omfattade lokal, fasta och
mobila nät, telematik-, databas-, werbb- och e-handelsteknik, systemteknikindustriell automation, teknik för framställande av tjänsteinnehåll, verkstadsteknik.
Med samhällets och marknadens behov som utgångspunkt ska stiftelsen även
kunna arbeta inom andra yrkesområden.”
Stiftelsen har i dag cirka 100 stiftare och varje stiftare skall enligt stiftelseurkunden
bidra med ett startkapital som uppgår till en engångsavgift med 2 000 kronor.
Stiftelsens styrelse skall ha en majoritet av företrädare för yrkeslivet i form av
företrädare för enskilda bolag. Styrelseordförande skall alltid vara en landshövding
för att markera att stiftelsens uppdrag är en samhällsnytta.
SKY ser gärna att Ljusnarsbergs kommun blir en av stiftarna.

Förslag
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljusnarsbergs kommun
ingår som stiftare i Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige (SKY).

Bildningsutskottets förslag
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.
_________
Expediering:
Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 29
Val av ledamot i allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att välja ledamot i allmänna utskottet.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer
Annika Renbro (S) till ledamot i allmänna utskottet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer Annika Renbro till ledamot av allmänna utskottet.
_________
Expediering:
Annika Renbro
Personalhandläggare Magnus Carli
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 30
Val av ledamot och ersättare i bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 januari 2014, § 29 välja
Annika Renbro (S) till ledamot i allmänna utskottet. I anledning av detta önskar
Annika Renbro befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsutskottet.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen välja
Annika Javinder (S) till ledamot i bildningsutskottet. Vidare föreslås
kommunstyrelsen välja Annika Renbro till ersättare i bildningsutskottet efter
Annika Javinder.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Annika Renbro entledigande från uppdraget som
ledamot i bildningsutskottet samt väljer Annika Javinder till ledamot i
bildningsutskottet och Annika Renbro till ersättare i bildningsutskottet.
_________
Expediering:
Annika Javinder
Annika Renbro
Personalhandläggare Magnus Carli
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 31
Val av ersättare i sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att välja ersättare i sociala utskottet.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen välja
Leif Jörner Pedersen (V) till ersättare i sociala utskottet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Leif Jörner Pedersen till ersättare i sociala
utskottet.
_________
Expediering:
Leif Jörner Pedersen
Personalhandläggare Magnus Carli
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 32

2014-01-29

Dnr KS

Anställning av socialchef
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 22 januari
2014 rörande anställning av socialchef. Av skrivelsen framgår att sedvanligt
urvalsförfarande, intervjuer och personliga tester har genomförts tillsammans med
arbetstagarorganisationerna, varvid samtliga parter enats att erbjuda en sökande
tjänsten som socialchef.

Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen erbjuda Anne Shemeikka
anställning som socialchef i kommunen från och med den 3 februari 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar erbjuda Anne Shemeikka anställning som socialchef i
kommunen från och med den 3 februari 2014.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 33
Au § 16

Dnr KS 005/2014

Anmälan av partistöd 2014
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 2 om ändrad
beräkning av det kommunala partistödet. Vid detta tillfälle beslutades även att en
ny beräkning av partistödet skulle redovisas årligen.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den
8 januari 2014 av partistödet 2014.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att godkänna anmälan av partistöd för 2014.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälan av partistöd för 2014.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 34
Au § 17

Dnr KS 004/2014

Anmälan av ändring av ekonomisk ersättning till
förtroendevalda från och med den 1 januari 2014
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den
8 januari 2014 av ändring av ekonomisk ersättning till förtroendevalda från och
med den 1 januari 2014.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att notera
förändrade ekonomisk ersättning till förtroendevalda från och med den
1 januari 2014.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar notera förändrade ekonomisk ersättning till
förtroendevalda från och med den 1 januari 2014.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 35
Au § 18

Dnr KS 003/2014

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

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning
per den 8 januari 2014 av verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige
2012-2013 exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag.

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

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen och redovisningen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 36
Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2013-11-01–2013-12-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2013-11-01–2013-12-31.
Anmälan av beslut den 8 januari 2014 gällande omplacering av lån hos
Kommuninvest uppgående till 20 000 000 kronor, ränta tre månader STIBOR
+ 0,49 procent
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens
ordförande Ewa-Leena Johansson (S).

Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Ks § 37
Delgivningar
Diarienummer
Kansli, e-post

Avsändare
Sveriges Kommuner och
Landsting

Ämne
Cirkulär 13:62 Ersättningar vid
familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år
2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:63 Ersättningar till kontaktperson
och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år
2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:64 Ersättningar till
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting
Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:67 Basbelopp för år 2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:70 Värdesäkring av ersättning
som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:71 Omsorgsprisindex (OPI) och
vårdprisindex (VPI)

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:72 Budgetförutsättningar för åren
2013–2017

Kansli, e-post

Justerandes sign.

Cirkulär 13:66 Överenskommelser för år 2014
mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting inom området vård och socialtjänst

Utdragsbestyrkande

40 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2014-01-29

Diarienummer
Kansli, e-post

Avsändare
Sveriges Kommuner och
Landsting

Ämne
Cirkulär 13:76 Överenskommelse om
AvgiftsbestämdKollektivAvtalad Pension
(AKAP-KL) m.m.

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:73 Redovisningsfrågor 2013 och
2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 14:02 Slutligt utfall av 2012 års
kommunala fastighetsavgift och ny prognos
för åren 2013 och 2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

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

Kansli, e-post

Folkhälsomyndigheten

(BMB) Information till kommunens miljöoch hälsoskyddskontor om
Folkhälsomyndigheten

Kansli, e-post

Länsstyrelsen Örebro

Informationsträff val

Kansli, e-post

Statistiska centralbyrån

Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet,
bidragsåret 2014, utfall

Kansli, e-post

Överenskommelse om kommunernas
krisberedskap för 2014

Kansli, e-post

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap
Naturvårdsverket

Kansli, e-post

Statistiska centralbyrån

Utjämning av LSS-kostnader mellan
kommuner utjämningsåret 2014

Kansli, e-post

Sveriges Kommuner och
Landsting

Information om fakturering av
prestationsersättning ÖK Sjuka äldre 2013

Kansli, e-post

L&SEKs

Mötesplan 2014

Kansli, e-post

Centrum för lättläst

Centrum för lättläst gör valsajten Alla Väljare

Kansli, e-post

Livsmedelsverket

Livsmedelskontroll: Överföring av
kontrollansvar för 853-anläggningar

Justerandes sign.

Nytt om luftkontroll - nr 3 2013
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Diarienummer
Kansli, e-post

Avsändare
Socialstyrelsen

Ämne
När förälder oväntat avlider – Resultat och
slutsatser från tre kartläggningar om ansvar
samt strukturer för information och stöd

Kansli

Allmänna utskottet

Protokoll december 2013

Kansli

Sociala utskottet

Protokoll december 2013

Kansli

Allmänna utskottet

Protokoll januari 2014

Kansli

Sociala utskottet

Protokoll januari 2014

Kansli

Bildningsutskottet

Protokoll januari 2014

Kansli

Energimyndigheten

Tillsyn över energihushållning

Kansli

Energimyndigheten

Vägledning för energitillsyn

Kansli

Energimyndigheten

Tänk längre! Hur företag uppfyller
miljöbalkens krav på energihushållning

KS-post

Regeringskansliet

Viktigare lagar och förordningar inför
årsskiftet 2013/2014

Näringslivschef
Tomas Larsson

Beviljande av verksamhetsbidrag 2014, Ung
Företagsamhet i Örebro län.

Bergslagens
Kommunalteknik

Information, delegationsbeslut om årlig
kontrollavgift för livsmedelsanläggning,
Garhytteskolan.

Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)

Beslut att avsluta ärende, dnr 9.2-59988/2012.

Kammarrätten i Göteborg

Beslut att inte bevilja prövningsrätt gällande
Förvaltningsrätten i Karlstads avgörande den
18 september 2013 i mål nr 2432-13 (mål nr
5971-13).

Kammarrätten i Göteborg

Beslut att inte bevilja prövningsrätt gällande
Förvaltningsrätten i Karlstads avgörande den
19 september 2013 i mål nr 3194-13 (mål nr
5973-13).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

42 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer

Avsändare
Kammarrätten i Göteborg

2014-01-29

Ämne
Beslut att inte bevilja prövningsrätt gällande
Förvaltningsrätten i Karlstads avgörande den
19 september 2013 i mål nr 2853-13 (mål nr
5972-13).

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.
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Ks § 38

2014-01-29

Dnr KS 046/2014

Ansökan om medfinansiering till installation av bergvärme
till Folkets Hus (Pärlan)
Ärendebeskrivning
IOGT-NTO har inkommit med ansökan om kommunal medfinansiering till
installation av bergvärme vid Folkets Hus (Pärlan). I skrivelse daterad den
28 januari 2014 från kommunchef Bo Wallströmer framgår att IOGT-NTO ansökt
om bidrag till installation av bergvärme i Folkets Hus hos Boverket. Den totala
kostnaden för installationen beräknas till 875 000 kronor, varav hälften söks som
bidrag av Boverket. Övergång till bergvärme kommer att innebära att driftbidraget
för Folkets Hus minskar från cirka 220 000 kronor per år till cirka 70 000 kronor
per år. Kommunen har vid tidigare installationer av bergvärme i samlingslokaler
lämnat ekonomiska bidrag.

Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja
medfinansiering av installation av bergvärme i Folkets Hus (Pärlan) med upp till
262 500 kronor till IOGT-NTO, att beslutet förutsätter att Boverket beviljar bidrag
enligt ansökan samt att kommunens finansiering sker inom ekonomiavdelningens
budgetram.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
IOGT-NTO, Per Holm
Kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde
onsdagen den 29 januari 2014

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare §§ 5-38
Anders Andersson, sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef §§ 5-38
Anders Nordlund, bildningschef §§ 5-27
Nan Carlsson, tillförordnad socialchef §§ 1-27
Natasha Andersberg, folkhälsoutvecklare, Folkhälsa i norra Örebro län §§ 11-12
Sara Gustavsson, projektledare barn och unga, Folkhälsa i norra Örebro län §§ 11-12
Sara Jonsson, ekonom §§ 14-23
Barbro Svensson, enhetschef §§ 26-27

Justerandes sign.
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